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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-65129
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: priprava in razdeljevanje gotovih obrokov hrane s predhodnim
prevzemom delavcev kuhinje ter najemom prostorov, opreme in inventarja prehrambene službe.
4. Kraj dobave: storitev se bo izvajala na
lokaciji naročnika.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v mesecu aprilu 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Lan
Vošnjak, vodja pravne službe.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 8/621/2002
Ob-65268
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02,
tel. 01/474-30-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: celovito tehnično
varovanje objekta ELES, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2 in 2a.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 2
in 2a.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: pri
naročniku, splošni sektor, drugo nadstropje, Roman Plahutnik.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 011-04-8/01
Ob-65291
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: izvedba
del pri obnovi ceste R3-701/1430 od
km 6+500 do km 11+359 skozi RogloPadeški vrh.
4. Kraj izvajanja: Občina Zreče.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Jure Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 402-9/02
Ob-65293
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica 14. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: opravljanje strokovnih in
svetovalnih storitev na področju upravljanja in vzdrževanja zgrajenih avtocest in
hitrih cest, s katerimi upravlja DARS, d.d.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija,
pretežno v Ljubljani.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2002 (predvideni
začetek del julij 2002 za dobo 24 mesecev).
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
DARS, d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
(Peter Gaspari, Pedja Ašanin Gole).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: lastna sredstva DARS, d.d.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d.

Leto XII

Št. 110-1/02
Ob-65381
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: izgradnja AC
Vučja vas - Beltinci od priključka
Vučja vas do priključka Murska Sobota (sklop II, sklop III, sklop IV in sklop
VI). Oddaja del je predvidena po sklopih
kot sledi:
1. sklop “II“: trasa AC od km 2,850 do
km 6,380 z vsemi komunalnimi vodi, premostitvenimi objekti in deviacijami št.
3,1-7; št. 3,1-9; št. 3,1-10; št. 3,1-12 in
št. 3,1-30;
2. sklop “III“: trasa AC od km 0,000 do
km 2,000 z vsemi komunalnimi vodi, premostitvenimi objekti in deviacijami št. 3,1-1;
št. 3,1-2; št. 3,1-3; št. 3,1-4; št. 3,1-6 in
št. 3,1-33 ter rampami št. 3,2-1, št. 3,2-2,
št. 3,2-3 in št. 3,2-4;
3. sklop “IV“: premostitveni objekti nadvoz št. 3,4-1; št. 3,4-2 in št. 3,4-3; most št.
3,5-1, podvoz št. 3,3-6,in št. 3,3-22 ter
deviacije št. 3,1-5, št. 3,1-8, št. 3,1-11 in
št. 3,1-31;
4. sklop “VI“: protihrupna zaščita.
4. Kraj dobave: od Vučje vasi do Bakovcev pri Murski Soboti.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: sklop II, III, VI - maj
2002 ter sklop IV - marec 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, Rade Zeljkovič, univ.
dipl. inž. grad., tel. 02/23-43-218.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predvideni rok izgradnje:
– sklop “II“ - oktober 2002 – november
2003,
– sklop “III“ - oktober 2002 – november
2003,
– sklop “IV“ - avgust 2002 – april 2003,
– sklop “VI“ - marec 2003 – junij 2003.
Način financiranja: Iz lastnih sredstev RS
in kreditov (TFK tuji finančni krediti, DFK,
KB V domači finančni krediti, kredit Konzorcija domačih bank V).
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Št. 110-1/02
Ob-65382
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-59; faks
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradnja AC
odseka: Kronovo–Smlednik, pododsek:
Kronovo–Dobruška vas od km 0,121 do
km 5,791, ki obsega naslednja dela: osnovna trasa AC v dolžini 5,67 km; - deviacije cest in poti; - priključek Dobruška vas; - krajinska ureditev; - protihrupna zaščita; - premostitveni objekti
(mostovi, nadvozi, podvozi, prepusti); vodnogospodarske ureditve; - prestavitve
in zaščita komunalnih vodov in naprav
(tk vodi, elektrovodi, vodovod, plin); klic v sili.
4. Kraj dobave: Kronovo–Smednik.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvideni pričetek
gradnje - zadnje četrtletje 2002; rok za
dokončanje del je 18 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC Projekt
6. Dolenjska, Stantetova ulica 9, Ivančna
Gorica, Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/78-78-665.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predmetna dela se bodo
financirala iz lastnih sredstev DARS in kredita EIB.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-65352
Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja 17, Cerknica, razveljavlja
postopek oddaje javnega naročila za dobavo medicinskega materiala po javnem razpisu št. Ob-61630 z dne 4. 1. 2002 (Ur. l.
RS, št. 1/02).
Postopek oddaje javnega naročila za dobavo medicinskega materiala se ponovi. Ponovni razpis bo objavljen.
Zdravstveni dom Cerknica Loška dolina
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Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/02
Ob-65377
V Uradnem listu RS, št. 98-99 z dne
7. 12. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za dobavo in montažo SDH
opreme (TK prenosna oprema) ter letno
vzdrževanje (Ob-59822).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
11. 4. 2002. Ponudbe morajo biti predložene na naslov DDC d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a v vložišče, soba št. 105/I do 9.30,
dne 11. 4. 2002. Javno odpiranje ponudb
bo dne 11. 4. 2002 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-65088
1. Naročnik: JP Komunala Cerknica
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 44,
1380 Cerknica, tel. 01/709-12-38,
709-20-10, faks 01/709-31-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) vodovodni materiali,
b) kanalizacijski materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Cerknica, Notranjska c.
44.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: leto 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Notranjska c. 44,
1380 Cerknica, nabava, Tekavec Igor, tel.
01/709-12-38, 709-20-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 3. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na TRR
03115-1000076543.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Cerknica d.o.o.,
Notranjska c. 44, 1380 Cerknica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2002 ob 12. uri, v prostorih JP Komunale Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 5. 2002, predvideni datum odločitve 12. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, rok dobave, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
Javno podjetje
Komunala Cerknica, d.o.o.
Št. 11/02
Ob-65126
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posipalca soli in peska ter kalcijevega
klorida v tekočem stanju.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov, ponudbe za
en ali več sklopov niso sprejemljive.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemlijve.
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: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 8. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 8. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 4.
2002 ob 11. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije v zvezi z
javnim naročilom so na voljo vsak delovni
dan med 8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel.
02/45-00-300.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 2. 2002.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 190-02
Ob-65128
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
nemedicinske opreme za potrebe Kliničnega centra Ljubljana, SPS Interna
klinika, KO za žilne bolezni.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko oddajajo za celoto ali po
sklopih, in sicer:
1. sklop: Hospital,
2. sklop: Poliklinika.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7 in Njegoševa 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
začetek 2. polovica maja 2002, predviden
zaključek 1. polovica avgusta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 9. 4. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
nasip 58,1000 Ljubljana/1. nadstropje,
soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 4. 2002 ob 12. uri; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje –
predavalnica III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 8. 8. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih
naročilih): /
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 dodatni
pogoji poleg splošnih pogojev po 41 in
42. členu ZJN-1 so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. avgusta 2002. Predvideni datum odločitve v mesecu aprilu 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (90%),
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16 z dne
22. 2. 2002, Ob-64401, št. 147-02.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 11/02
Ob-65140
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386/1/58-75-200;
faks +386/1/52-46-480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vijačnega materiala za sanacijo TA 2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
najkasneje do 15. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 28, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
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se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na ŽR št.
50103-601-16504 s pripisom “JR - Dobava vijačnega materiala za sanacijo TA 2”.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrdno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo
o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 29. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati
ponudbo na naslov Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek
za ekonomiko in javna naročila, I. nad.
soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 2. 4. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v višini 2,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 15. 5. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi blaga in izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu je 5. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 75 točk, reference do 20 točk, reference naročnika 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 0512/3-308/12-02
Ob-65306
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: deli policijskih uniform.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo vsebuje 26 sklopov, kot je
razvidno iz priložene tabele:
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1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
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Naziv artikla

Uniforma delovna
Bunda modra
Srajca zimska modra - dolgi rokav
Srajca poletna modra - kratek rokav
Srajca poletna bela - kratek rokav
Srajca letna siva - dolgi rokav
Hlače zimske
Hlače poletne
Čevlji nizki moški - poliuretanski podplat
Čevlji nizki moški - usnjen podplat
Čevlji polvisoki moški
Čevlji terenski
Kapa s ščitnikom - modra
Plašč dežni
Anorak dežni
Kombinezon za motorista
Hlače dežne
Uniforma delovna - kombinezon
Čelada za motorista zaprta z mikrokombinacijo
Rokavice zimske - usnjene
Vetrovka s podlogo za prometnika - odsevna
Podobleka termo
Jopič vetrni
Suknjič delovni
Nogavice poletne
Nogavice zimske
Dokolenke
Pulover zimski moder
Pulover poletni
Kombinezon negorljiv
Vreča spalna
Kravata modra - samovezna
Kravata modra - regatka
Emblemi vezeni
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem PA
Emblem OKC
Emblem KP
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA
Našitek POLICIJA
Emblemi tkani
Emblem POLICIJA
Emblem UP
Emblem KP
Emblem OKC
Emblem PA
Emblem SEP
Emblem UVZ
Našitek POLICIJA

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finančna sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse artikle v
celoti (sklopi 1 do 26), ali po posameznih
sklopih v celoti. V primeru, da sklop vsebuje več artiklov, ponudniki ne morejo ponuditi posameznega artikla iz posameznega
sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant ponudbe
naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum začetka (prvi dobavni rok) je 1. 7.

2002, predviden datum zaključka (zadnji
dobavni rok) pa je 15. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
finančne zadeve in materialno oskrbo, Vodovodna 93/a, Ljubljana, pri Stanetu Ložarju (soba št. 26), dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:

Količina v
letu 2002

Količina v
letu 2003

3.260
1.610
12.790
3.480
2.690
1.965
5.983
2.640
4.775
1.045
2.300
890
5.600
705
930
170
1.130
950
100
2.540
250
1.620
1.110
480
24.340
12.670
6.000
920
870
250
620
2.160
9.600

500
500
2.500
12.000
500
1.000
2.000
6.500
4.500
1.045
1.700
800
5.100
500
500
150
500
0
100
2.500
200
500
500
400
24.000
12.000
6.000
500
500
200
500
2.000
9.000

15.500
12.000
600
450
580
600
800
4.000
11.500

10.000
8.000
500
500
500
500
500
2.000
8.000

10.000
9.000
500
450
450
450
540
10.000

10.000
8.000
200
200
200
200
200
10.000

– 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 6.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30801202.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti naročniku do 3. 4. 2002, najkasneje do 10. ure.
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(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 3. 4.
2002, ob 11. 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 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

Št.

20 / 8. 3. 2002 / Stran 2073

šnih 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 10. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, finančno stanje ponudnika, fiksnost cen in urejenost sistema kakovosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 462-02/40-02/0520-050 Ob-65142
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga:

Predmet javnega naročila

1. Količina
(dobava do
30. 7. 2002)

2. Količina
(dobava do
30. 11. 2002)

– točka 1:
– točka 2:
– točka 3:
– točka 4:
– točka 5:

7 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.

5 kom.
/
/
/
/

3 kom.
2 kom.

1 kom.
/

– točka 6:
– točka 7:

limuzina manjšega razreda s 5 vrati, od 1100–1250 ccm
limuzina srednjega razreda s 5 vrati, od 1500–1600 ccm
vozilo za prevoz potnikov in tovora, od 1300–1400 ccm
osebno vozilo s 4 kolesnim pogonom, od 1500–1600 ccm
vozilo za prevoz potnikov in tovora, prirejeno
za prevoz psa, od 1800–1900 ccm
kombi za prevoz potnikov z 8+1 sedeži
kombi s 5+1 sedeži in mobilno pisarno (po načrtu naročnika)

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vozila pod vsemi točkami ali le pod eno. Ponudnik mora ponuditi
celotno razpisano količino pod posamezno
točko, sicer bo naročnik ponudbo smatral
kot nepravilno.
Delna ponudba mora izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni za celoten predmet
javnega naročila.
4. Kraj dobave: dobava oziroma dostava vozil se bo vršila na carinske urade Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana
in Generalni carinski urad Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo štelo, 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: predvideni
rok začetka prve dobave je takoj po sklenitvi pogodbe, predvidoma s 6. 5. 2002. Prva dobava mora biti končana najkasneje do
vključno 30. 7. 2002. Predvideni rok začet-

ka druge dobave je 30. 9. 2002, dobava pa
mora biti končana najkasneje do 30. 11.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: Vložišče, pritličje, Andrlič
Erika ali Hrovat Stanka, tel. 01/478-38-00.
Dodatne informacije: Boštjan Smodek, tel.
01/478-38-38, faks 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11.30 in od 12.30 do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, po pošti ali osebno v
vložišču. Pri poštnih pošiljkah se bo kot čas
vložitve ponudbe upošteval čas prispetja pošiljke na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 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:
a) V primeru, da ponudba ponudnika presega 30 mio SIT, mora ponudnik predložiti
kot instrument za finančno zavarovanje za
resnost ponudbe garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti
javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se prijavlja.
V primeru, da ponudba ponudnika ne
presega 30 mio SIT, ponudniku ni potrebno
predložiti garancije za resnost ponudbe. V
tem primeru mora kot instrument za finančno zavarovanje za resnost ponudbe obvezno predložiti lastno menico za resnost ponudbe z menično izjavo v višini 10% od
ponudbene vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja.
b) Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
lastno potrjeno in podpisano izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu naročniku
ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v
10 dneh po sklenitvi pogodbe predložil:
– garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v splošni garancijski
dobi, z veljavnostjo še 60 dni po izteku splošne garancijske dobe predmetov javnega
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naročila, če njegova ponudba presega 30
milijonov SIT, oziroma
– lastno menico, bianco, podpisano in s
pečatom, z menično izjavo, v višini 10%
pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
splošni garancijski dobi, brez protesta, z
veljavnostjo še 60 dni po izteku splošne
garancijske dobe predmetov javnega naročila, če njegova ponudba ne presega 30
milijonov SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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 oziroma transakcijskega računa oziroma negativnega stanja sredstev v
preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na žiro
računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
– ponudnik mora navesti svoje podatke
v VI. poglavju razpisne dokumentacije v točki 3. Dokazila ponudnika o razpolaganju z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, in sicer glede svoje kadrovske strukture, servisne mreže ter načina upoštevanja in reševanja reklamacij.
Pogoji, ki se nanašajo na vsebino ponudbe:
– ponudnik mora ponuditi vso razpisano
količino pod posamezno točko;
– ponujena vozila pod posamezno točko mora ustrezati najmanj zahtevam naročnika, ki so navedene v V. poglavju pod vsako točko posebej;
– splošna garancijska doba, ki začne teči z dnem prevzema vozila, mora biti najmanj 12 mesecev oziroma najmanj 100.000
prevoženih kilometrov;
– garancijska doba za protikorozijsko zaščito pločevine, ki začne teči z dnem prevzema vozila, mora biti najmanj 6 let.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 6. 2002, datum odločitve: predvidoma
25. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se bodo točkovale za vsako posamezno
točko posebej.
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Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. merila, ki se nanašajo na ponudnika
(do 52 točk)
a) reference ponudnika – do 30 točk
za vsak posel od 5,000.000 SIT do
15,000.000 SIT – 0,25 točke × št. naročil
za vsak posel od 15,000.001 SIT do
30,000.000 SIT – 0,50 točke × št. naročil
za vsak posel od 30,000.001 SIT do
50,000.000 SIT – 1 točka × št. naročil
za vsak posel od 50,000.001 SIT do
70,000.000 SIT – 2 točki × št. naročil
za vsak posel od 70,000.001 SIT in več
– 5 točk × št. naročil
Ponudnik navede reference za vsak model, ki ga je ponudil pod posamezno točko,
posebej – tako se reference točkujejo za
vsako točko posebej.
b) seznam pooblaščenih servisov za ponujeno znamko vozil v Sloveniji – do 15
točk.
Ponudnik za prve tri navedene pooblaščene servise, ki so lokacijsko najbližje
posamezni lokaciji carinskega urada oziroma izpostave (cca 20 km), prejme po 0,5
točke.
c) če ima ponudnik pridobljen certifikat
za sistem kakovosti po priznanih mednarodnih standardih (npr. ISO) za dejavnost, ki
je tudi predmet tega javnega razpisa – 5
točk;
d) če ponudnikovi podatki o boniteti v
zadnjem obračunskem obdobju izkazujejo
čisti dobiček – 2 točki.
2. ponudbena cena (do 100 točk)
Pri preračunu posamezne ponudbene
cene v točke, se uporabi naslednji obrazec:
minimalna cena x 100
Cena v točkah = ———————————————————
obravnavana oziroma
ponujena cena
Pri določitvi minimalne ponudbene cene, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po pogojih, ki jih mora izpolnjevati naročnik.
3. dobavni rok (do 10 točk):
– za dobavni rok do 30 dni ponudnik
prejme 10 točk,
– za dobavni rok od 31 – 60 dni ponudnik prejme 5 točk,
– za dobavni rok nad 60 dni ponudnik
prejme 0 točk.
4. splošna garancijska doba (do 6 točk).
Če ponudnik ponudi daljši splošni garancijski rok od zahtevanega (brez omejitve
kilometrov), se vrednoti po 3 točke za vsako leto daljši garancijski rok, vendar največ
za 2 leti.
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: 28. 2. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 177-18/02
Ob-65130
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, faks
02/82-20-912, tel. 02/82-23-963.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko
vozilo za praznjenje tipskih smetarskih
posod od 120 l do 900 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava
vozila z vso opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne
na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem, Alojzija Osvald.
(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: 10.000 SIT (z DDV) na ŽR
št. 51830-601-19889, ali na blagajni podjetja z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno komunalno podjetje Log
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2002 ob 10.30 v prostorih Javnega
komunalnega podjetja Log d.o.o., Dobja vas
187, 2390 Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v
višini 10% ponudbene vrednosti.
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): /
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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 30 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: garancija, odzivnost servisa, cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika pri Stanku Šipek, tel.
02/82-23-963.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Ravne na Koroškem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 37/2002
Ob-65226
1. Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta 19,
Ljubljana, tel. 01/234-20-00, faks
01/234-20-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo za tehnična posredovanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvideno.
4. Kraj dobave: Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Tehnična služba, Primož Grom, tel. 01/234-20-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na ŽR:
50102-603-49911, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2002 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2002 ob 10. uri, v Gasilski brigadi
Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mora
biti še 60 dni po roku za odpiranje ponudb;
odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo sprejeta do 26. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena ponudbe – 35 točk, tehnične in tehnološke
rešitve – 35 točk, reference ponudnika –
10 točk, poprodajne aktivnosti – 10 točk,
rok dobave – 5 točk, plačilni pogoji – 5
točk. Podrobneje so merila za ocenitev
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Gasilska brigada Ljubljana

Št. 3631/02
Ob-65228
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/20-83-000,
faks
04/20-83-600
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tehnološke opreme in izdelava funkcionalne aplikacije distribucijskega centra
vodenja Elektro Gorenjska d.d. v ocenjeni vrednosti 700,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče oddati samo za celoto.
4. Kraj dobave: Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni rok
dobave in začetka del je september 2002,
zaključek v roku 24 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Elektro Gorenjska,
d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje, soba št. 212, po predhodni enodnevni
najavi po tel. 04/20-83-627 ali faksu
04/20-83-600 z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov in obvezno navedbo davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 30.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 15. 5. 2002 ob
10. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi II.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 10% naročnikove ocenjene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun
bo do višine 80% pogodbene vrednosti po
ugotovljeni stopnji gotovosti na podlagi potrjenih situacij, 20% pogodbene vrednosti
pa bo naročnik plačal po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti oziroma uspešno
opravljenem dokončnem prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mo-
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ra biti najmanj 120 dni od roka določenega
za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– tehnološka raven ponujene opreme –
možnih največ 500 točk,
– skupna ponudbena vrednost – možnih
največ 400 točk,
– reference ponudnika – možnih največ
100 točk.
Ponudnik mora zbrati več kot 75% (375)
vseh možnih točk za tehnološko raven ponujene opreme, sicer se ponudba smatra za
tehnično neustrezno in bo zato neveljavna.
Ocenjevali se bodo tehnološko funkcionalni
sklopi sistema vodenja DEES, za katere bo
ponudnik lahko dosegel največje število točk
TSmaks: arhitektura sistema 75, scada 50,
avtomatizacija omrežja 75, analiza omrežja
75, avtomatizacija poslovanja 25, posebne
funkcije 25, vmesnik človek-stroj 50, razvojna orodja 75, potek izvajanja projekta 50.
Ponudnik bo za skupno ponudbeno vrednost
lahko dobil največ do 400 točk.Ponudnik bo
za reference lahko dobil največ do 100 točk.
Ocenjevale se bodo naslednje reference: reference razpisane funkcionalnosti: 80 točk
in reference proizvajalca DMS sistemov vodenja: 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 36-38 z dne
18. 5. 2001, Ob-48503.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-65230
1. Financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
Naročnik: Filmski studio Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja opreme prostorov in razdeljevalne kuhinje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje 31. 8.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: LIZ-inženiring,d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Puš,
tel. 01/23-44-038, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 20.000 SIT, virmansko plačilo na
TRR: 19100-0010023743 Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d., pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: do 15. 4.
2002 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Filmski studio Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana, z oznako Ne odpiraj! Ponudba za “opremo-FS Viba film Ljubljana“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2002 ob 12.15 na Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana (soba 203/II).
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ogotovitev finančne, poslovne in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. zakona o javnih naročilih:
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Filmski studio Viba film Ljubljana
Št. 1/02
Ob-65246
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža nadgradnje za smetarsko vozilo - 2 kosa.
(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: maj 2002.
7. (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 št. 114, tel.
01/477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija 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 B1/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 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
dobavo nadgradenj - JR B1/02”. 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 št. 118,
I. nadstropje, tel. 01/477-96-20, faks
01/477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 2002 ob
9. uri v sejni sobi št. 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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene 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.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: 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.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, usklajenost z obstoječim voznim parkom komunalnih vozil 5 točk,
dobavni rok 5 točk, servis 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri
kontaktni osebi Ivanu Erklavcu, 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.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana
Št. 020-3/97
Ob-65260
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup službenih avtomobilov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo ni razdeljeno na sklope.
4. Kraj dobave: Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudbe v variantah niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo izvedena predvidoma v začetku maja 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski
48, Ljubljana, 2. nadstropje, ali jo dobijo v
elektronski obliki na e-mail naslovu: Aleksandra.Zumer@gov.si. Dodatne informacije
lahko zahtevajo pri Alenki Kavčič, tel.
47-87-169, faks 47-87-423.
Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu je 27. 3. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predložijo svoje ponudbe najkasneje do 3. 4.
2002 do 16. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2001 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
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kona o javnih naročilih): v primeru, da bi
skupina ponudnikov predložila skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
bodo urejena in določena njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je
predmet tega javnega razpisa.
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 biti veljavna
še 30 dni po oddaji ponudbe. Predvidevamo, da bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejeta v začetku meseca aprila.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merila
za ocenitev ponudb so:
– ponudbena cena (35%),
– varnostni elementi (21%),
– garancijska doba (15%),
– dodatna oprema (11%),
– dobavni rok (10%),
– poraba goriva (8%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 192-02
Ob-65262
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
dveh reševalnih vozil, in sicer:
1. reševalno vozilo – nizka verzija,
2. nujno reševalno vozilo – visoka
verzija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se odda kot celota, oddaja po sklopih ni
možna.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip
58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št.
40 (tajništvo), vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo
do 10. 4. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko
00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2002 ob 12. uri; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/predavalnica 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti vključno z DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do 13. 8. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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 dodatni pogoji poleg splošnih
pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1 so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 12.
avgusta 2002. Predvideni datum odločitve
v mesecu maju 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 60%,
2. tehnična kvaliteta ponudbe 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-65358
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 89,
2000 Maribor, tel. 02/252-24-85, faks
02/251-20-14.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago – sukcesivna dobava.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope
artiklov; za posamezne sklope artiklov ali pa
tudi za posamezne artikle iz sklopov:
– sveže svinjsko in juneče meso,
– suhomesnati izdelki in mesne konzerve,
– perutninsko meso in izdelki ter jajca,
– ribe – sveže, zmrznjene,
– kruh in pekovska peciva,
– mleko in mlečni izdelki,
– moka in mlevski izdelki; testenine,
– jedilna olja; margarine,
– konzervirana hrana – sadje in zelenjava,
– zmrznjena hrana,
– sladoledi,
– sadje in zelenjava,
– gastro izdelki,
– ostali prehrambeni izdelki,
– brezalkoholne in druge pijače.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska 89; Vrbanska cesta 30 (po dogovoru).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. 2002
do 30. 4. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Nabavna služba; Željko Gumzi, Gosposvetska 89, 2000 Maribor; tel. 041/53-80-02.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu 6.000 SIT na žiro račun naročnika št:
51800-603-31359, pri APP Maribor, sklic
na številko 00 12005, z oznako “Plačilo
razpisne dokumentacije” ter navedbo davčne številke in polnega naziva ter sedeža
ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 4. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska 89, 2000 Maribor. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečatenih kuvertah, označene
z napisom “Ne odpiraj – za javni razpis” in
številko objave razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2002 ob 10. uri, v posebni sobi
Dijaškega doma Maribor, Gosposvetska 89,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot določa razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do
15. 5. 2002. Predvideni datum sprejema
odločitve: 18. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: kakovost, ugodna končna cena; kot je določeno
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega večjega ali manjšega obsega naročil od razpisanega, odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudniki niso upravičeni do oškodnin iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Dijaški dom Maribor
Ob-65359
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-500,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: je nakup
29 avtobusov, in sicer:
a) 13 zgibnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,
b) 6 enojnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,
c) 10 enojnih avtobusov za primestni potniški promet.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe za posamezne ali vse sklope.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave morajo biti izvršene do konca novembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu,
II. nadstropje, soba št. 211, Branka Rorman.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcijski
račun št. 03100 1005605502, z namenom nakazila “plačilo razpisne dokumentacije za JN 01/01” ali na glavni blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 11. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, II.nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. aprila
2002 ob 12.30, v sejni sobi LPP, Celovška
cesta 160, V. nadstropje. Odpiranje vodi
predsednica komisije Boža Hren, univ. dipl.
ek. Na odpiranje so vabljeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa,
oziroma od vrednosti dela razpisa na katerem konkurira ponudnik.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
1. da zagotavlja servisiranje vozil in rezervne dele v času življenjske dobe vozila v
skladu s pogodbo,
2. da zagotovi usposabljanje vzdrževalcev pred dobavo vozil,
3. da je vsaj 5 let prisoten na področju
prodaje avtobusov na slovenskem trgu,
4. da zagotavlja osnovno garancijo za
dobavljene avtobuse najmanj 1 leto za celotno vozilo, posebej pa še:
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– za pogonski sklop (motor, menjalnik,
zadnja os) 2 leti oziroma 300.000 km, kar
nastopi prej,
– na prerjavenje 6 let in za vodoodporne
vezane plošče 6 let,
– za nosilno konstrukcijo šasije in nadgradnje 8 let na statične in dinamične obremenitve, ki nastopajo pri obratovanju na progah LPP v okviru dovoljenih obremenitev,
5. da so avtobusi, ki jih ponuja usklajeni
s tehničnimi opisi navedenimi v razpisni dokumentaciji (pozitivni odgovor na pogoje navedene na strani 3 poglavja Opis zahtev,
standardov in normativov za posamezne tipe avtobusov),
6. da so avtobusi v serijski izdelavi z
vsemi razpoložljivimi tehničnimi podatki v
slovenskem jeziku,
7. da ima reference za podobne dobave v Sloveniji – v zadnjih 3 letih vsaj 10
avtobusov,
8. da so ponudbi priloženi vsi zahtevani
dokumenti navedeni v poglavju 6 razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
1. 7. 2002, predvideni datum odločitve pa
je 6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: tehnične lastnosti in kakovost, ponujena cena,
skladnost in mobilnost voznega parka, dobavni rok, ravnanje z okoljem, stroškovna
učinkovitost; poprodajne storitve in tehnična
pomoč; izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb in garancijski pogoji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 17 z dne 9. 3.
2001, Ob-44775.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 403-05-20/1999-1800
Ob-65363
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto; faks 07/393-92-12;
e-mail: danica.oklescen@novomesto.si; tel.
07/393-92-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava šolske pohištvene in didaktične opreme za
OŠ Drska v Novem mestu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvideno.
4. Kraj dobave: Drska, Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 3. 5.
2002, dokončanje 31. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: MO Novo mesto, Služba za investicije, Seidlova c. 1, Novo mesto, Danica Okleščen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik med
8. in 10. uro vključno do 15. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, trans. rač. št.
01000-0100015231 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za opremo OŠ Drska.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto, Služba za investicije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2002 ob 12. uri v sejni sobi MO Novo
mesto na Seidlovi 1 v Novem mestu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3 milijone SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 90 dni od prejema računa oziroma 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 skladu z Zakonom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v skladu u Zakonom.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja,
podrobneje v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), podrobneje
obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Mestna občina Novo mesto
Št. 17123-308/16-02
Ob-65373
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks št.
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
fotomateriala.
Specifikacija blaga in okvirne letne količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:
– sklop 1 - filmi za hitro sliko,
– sklop 2 - filmi,
– sklop 3 - albumi,
– sklop 4 - kemikalije, fotopapir - črno
bela tehnika,
– sklop 5 - kemikalije, fotopapir - color,
– sklop 6 - videoprint papir,
– sklop 7 - avdio in video kasete.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 7) ali posamezne sklope v celoti. Posameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: posamezne organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve,
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Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav, na območju celotne države.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave je 1. 6. 2002, predvideni datum zaključka pa eno leto od podpisa pogodbe z možnostjo podaljšanja pogodbe za enako obdobje.
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.: 01/472-4054.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, 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: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-30801602.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 5. 4. 2002, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
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 5. 4. 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: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 8% od
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-

kona 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 25. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza
merilom cena, finančno stanje ponudnika,
razširjenost prodajne mreže in rok dobave.
Ponudniki lahko za merilo cena prejmejo 83,5 točk, za finančno stanje ponudnika
6 točk, za razširjenost prodajne mreže 5,5
točk in za rok dobave 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1712-308/105-01
Ob-65374
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) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava tiskovin za potrebe Policije.
Vrsta, opis in okvirne količine artiklov, ki
so predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1 – bloki samokopirni,
– sklop 2 – seti,
– sklop 3 – knjige,
– sklop 4 – ostali obrazci.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v
celoti (sklopi od 1 do 4), ali blago posameznega sklopa v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: skladišče tiskovin MNZ,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 15. 5. 2002, predvideni
datum zaključka pa 14. 5. 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija za finančne in
materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, pri Jasni Žigič (tel.
01/472-56-65). 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 med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, 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.
Ponudniki ob dvigu razpisne dokumentacije prejmejo (ter do roka za oddajo ponudbe vrnejo) vzorce nekaterih artiklov iz
seznama naročnika.
(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
17116-2401002-30810501.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2002,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
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 2. 4.
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 kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
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dniki 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 22. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza meriloma: cena in finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 19/B
Ob-65376
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 40 kosov potovnikov tip PN 116, 26 kosov
dodatkov k potovniku levi za tip PN
116, 26 kosov dodatkov k potovniku
desni za tip PN 116, 5 kosov kotnih
potovnikov navadnih, tip PK 196, 1 kos
polkrožni potovnik, tip 232, 15 kosov
zgornjih delov potovnikov PN 116, 400
kosov kovinskih letvic, 1.000 kosov folije - trak za letvice, 2.000 kosov vložnih papirjev za letvice in 5.000 kosov
mrežic za potovnike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: po dispoziciji naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: za obdobje
12 mesecev.
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 12. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
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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
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 potovniki 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: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 20/B
Ob-65375
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 7,500.000
kosov kuvert, 450.000 kosov oblazinjenih kuvert, 2,180.000 kosov položnic,
110.000 kosov vrednostnih pisem,
2.000 kosov papirnih valjev, 41.000 kosov tipizirane embalaže, 14.000 kosov
kartonske embalaže, 36.000 kosov vložnih kartonov, 35.000 kosov oddajnih
knjig, 1,000.000 kosov varnostnih zalepk, 70.000 kosov obrazec menična golica, 20.000 kosov letalsko pismo in
2.300 kosov lepenčnih kuvert.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vsaka postavka je samostojen sklop.
4. Kraj dobave: Ljubljana in Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe za obdobje 12 mesecev.
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: 15. 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: 16. 4. 2002 ob 10. 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 po 41. do 43. členu ZJN-1 mora
ponudnik izpolnjevati: da so čisti prihodki
enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve 6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja vrednost po posamezni postavki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Ob-65082
1. Naročnik: ZPO – javni gospodarski
zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje.
2. Naslov naročnika: ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje, tel.
03/428-26-50,
faks
03/428-26-68,
ZPO@celje.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija smučarske vlečnice z odklonjeno vlečno in povratno stranjo na Celjski koči.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni načrtovana. Ponudnik mora izvesti vsa potrebna
dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: za izvedbo rekonstrukcije smučarske vlečnice po obstoječi trasi je potrebno za ponujeno tehnologijo priložiti projekte rekonstrukcije z vsemi
sestavnimi deli, razen soglasji, za pridobitev
potrebne upravne dokumentacije
4. Kraj izvedbe: smučišče Celjska koča, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2002
do 1. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, ZPO
– javni gospodarski zavod, Dečkova cesta
1, 3000 Celje, informacije so možne pri
Hren Tatjani, tel. 03/428-26-64, faks
03/428-26-68, ZPO@celje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, od vključno 18. 3. 2002
dalje do 23. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v znesku 18.000 SIT (vključen DDV)
naj nakažejo zainteresirani ponudniki pred
dvigom razpisne dokumentacijo na račun
št. 50700-603-000-0032286, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo – vlečnica Celjska koča“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo, ZPO – Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2002 ob 12.30, v prostorih ZPO,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
pogodbenih obveznosti se plača po posameznih situacijah v roku do 90 dni, 10%
pogodbene vrednosti pa v končni situaciji,
ki se izstavi po pridobitvi uporabnega dovoljenja in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: opredeljena s pogodbo, iz katere je razviden 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, datum zaključka del 10%, referenčni
objekti, garancijska doba, sistem vzdrževanja glavnih elementov 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
ZPO – javni gospodarski
zavod za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje
z javnimi objekti
Št. 002/2002
Ob-65090
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: rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika skozi naselje Zagrad v dolžini L=699,50 m,
s cestno razsvetljavo.
(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 vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zajema izdelavo geodetskih posnetkov in izdelavo PID-ov po posameznih objektih.
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 1. 7. 2002, rok dokončanja
2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Brane
Gabrijan, gr. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 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 2875108-7141009-80000502.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 4. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, tajništvo/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 4. 2002 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni od opravljenega dela.
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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: pozitivno poročilo pooblaščenega revizorja po Odredbi o spremembi odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 64/01).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
150 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 85%,
– reference 10%,
– roki izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija
Št. 322-02/02-05
Ob-65091
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naziv naročnika: Trg svobode 18,
4290 Tržič, tel. 04/597-15-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Tržič v zasebnih in državnih gozdovih v
letih 2002, 2003, 2004.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega vse aktivnosti na gozdnih
cestah.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: gozdne ceste v zasebnih in državnih gozdovih na območju Občine Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne, dela so vezana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Kranj.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je določen z dnem uveljavitve pogodbe, dokončanje del pa do 15. 11. 2002, za leto 2003 in
2004 od uveljavitve aneksa k pogodbi do
15. 11. 2003 oziroma 15. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tržič, Urad za urejanje prostora, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Izidor Jerala, tel.
04/597-15-29.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave dalje, med 8. in 13. uro, vsak delavnik,
razen v sredo med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT se nakaže na
transakcijski
račun
naročnika
št.
01000-0100006598, pri Banki Slovenije z
namenom “pristojbina za javni razpis - vzdr-
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ževanje gozdnih cest na območju Občine
Tržič“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, tajništvo občine, ali oddati osebno v tajništvu Občine Tržič, v prvem nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 10. 4. 2002 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Tržič..
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudniki morajo predložiti bianco menico z izpolnjeno menično
izjavo v višini 10% ponudbene vrednosti
vnovčljivo za Občino Tržič in veljavnostjo do
10. 7. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika posamezne skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina izvajalcev je dolžna predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila v katerem mora biti natančno opredeljena 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datumi odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dosedanji upravljavec državnih gozdov lahko na podlagi določil Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur. l. RS,
št. 1/96), pri izboru izvajalca vzdrževanja
gozdnih cest v določenem kompleksu državnih gozdov, pod enakimi pogoji uveljavlja prednostno pravico.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Občina Tržič
Št. 02503
Ob-65092
1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Naslov naročnika: Milana Majcna 1,
1433 Radeče, tel. 03/56-85-155, faks
03/56-85-285.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za varstveno delovni center v ZD Radeče.
(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 enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje.
4. Kraj izvedbe: Občina Radeče, ZD Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Radeče, Milana Majcna 1, Radeče.
Kontaktna oseba: Jože Renko, tel.
03/56-85-155.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: pet dni pred odpiranjem ponudb, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun Občine Radeče, št. 01000-100003397.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radeče, Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 4. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Radeče, Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člena 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: 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, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70%,
– plačilni pogoji: 20%,
– reference: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Radeče, Jože Renko, tel.
03/56-85-155.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Občina Radeče
Št. 40301-04/02
Ob-65121
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-110,
faks 02/88-12-118, e-mail: info@mesto-sg.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
in rekonstrukcija cest v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2002:
1) rekonstrukcija ceste Podgorje Razbor,
2) rekonstrukcija ceste Vrhe - Sv.
Neža,
3) izgradnja in rekonstrukcija ceste
Lorenc - Ribič,

4) izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste GI./4 - Pameče,
5) rekonstrukcija ceste Gradišče - Papež.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik si pridrži pravico, da
odda dela po posameznih odsekih ali za
več odsekov skupaj. Rekonstrukcijo cestnih
odsekov: Podgorje - Razbor in Vrhe - Sv.
Neža se bo izvajala v dveh delih, dinamika
in obseg del bo naročnik določil pozneje
glede na pridobljena sredstva drugih soinvestitorjev.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del maj
2002, dokončanje del avgusta 2002, razen
za odseke, kateri se bodo gradili v letih
2002 in 2003 in bo dinamika gradnje naknadno določena.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh. Ponudniki morajo morebitna dodatna vprašanja v zvezi z razpisom poslati pisno najkasneje 10 dni pred oddajo ponudb. Na vsa
vprašanja mora naročnik odgovoriti v roku
5 dni pred odpiranjem ponudb. Dodatne
informacije - Oddelk za gospodarskih javnih služb in infrastukture, Zvonko Kuhelnik, tel. 02/88-12-143.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na voljo vsak delovni dan od
7. do 13. ure od 18. 3. 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo
v višini 15.000 SIT na številko transakcijskega računa 01000-0100010381 s pripisom razpisna dokumentacija za gradnjo in
rekonstrukcijo cestnih odsekov v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2002. Stroški
dokumentacije ne vključujejo dostave dokumentacije po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 4. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 16. 4. 2002, Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, sejna soba, ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik ne zahteva garancije za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki, ki sodelujejo na podlagi skupnega
nastopa (koncesija, podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela, upoštevane bodo tudi ponudbe za posamezne odseke.
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 navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 7 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 20%, garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik nima nobenih obveznosti
do ponudnikov, ki ne bodo izbrani.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 40308/02/2002/25-6
Ob-65125
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je gradnja kanalizacije
na Lavrici v Občini Škofljica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja se gradnja v celoti, brez
sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je maj 2002 in zaključek del september 2002 za I. fazo gradnje, izgradnja II.
faze planirana v letu 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Občini Škofljica, v tajništvu v času uradnih ur, in sicer
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure
in v sredo od 15. do 17. ure. Vodja javnega
naročila je Vesna Tomažin, ek.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
št. 01/366-78-72- pod šifro: Sekundarna
kanalizacija Lavrica, do najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa, do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT z virmanskim nalogom na transakcijski račun
01000-0100000972 sklicna številka: 00
40308-02-02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
predložena v zaprti kuverti najkasneje do
8. 4. 2002 do 12. ure v tajništvu.
Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj – Ponudba JR, Kanalizacija Lavrica”.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb se prične dne
8. 4. 2002, ob 12.30 na naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
v sejni dvorani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah, potrjenih s strani strokovnega nadzorstva v 60 dneh po prejemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za prodajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks. 30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudba bo ocenjena na podlagi meril:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija vključuje:
– popis del s količinami,
– obrazložitev razpisne dokumentacije z
obrazci.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Občina Škofljica
Št. 35213-02/2000-0801
Ob-65144
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov
naročnika:
faks
02/25-26-551, tel. 02/22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in sanacijo vodovoda
v MČ Pobrežje – Zrkovska cesta – II.
faza del ulice ob odlagališču smeti s
priključnimi ulicami skupna dolžina
1509 m.
(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: /
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4. Kraj izvedbe: Naselje MČ Pobrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – maj
2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 85 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210), Slovenska 40, MB, dodatne informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 2002 ob 10. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk
(podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-07/2001-0801
Ob-65145
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 02/25-26-551,
tel. 02/22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in sanacijo vodovoda
v MČ Jože Lacko – naselje Zrkovci – III.
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faza po ulici na Gorci, Zrkovski ulici, K
brodu, cesta “A” Zrkovci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Naselje Zrkovci – MČ
Jože Lacko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – april
2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 85 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna (soba 210), Slovenska 40, MB,
dodatne informacije na voljo pri Juratič
Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 2002 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
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Št. 35200-03/2002-0801
Ob-65146
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov
naročnika:
faks
02/25-26-551, tel. 02/22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in sanacijo vodovoda
v MČ Jože Lacko – naselje Dogoše – II.
faza po Dupleški cesti A, A1, B, B1, B2,
C in D.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Naselje Dogoše – MČ
Jože Lacko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – april
2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 80 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210), Slovenska 40, MB, dodatne informacije na voljo pri Juratič Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 2002 ob 8. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk

(podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 02/2002
Ob-65239
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-03-944, faks 01/30-03-937.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
laboratorija in splošnih ordinacij v I. nadstropju ZD Ljubljana – Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celotno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: ZD Ljubljana – Bežigrad, Kržičeva 10, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3. 6. 2002 –
16. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, gr. inž., tel.
01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 19. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št.: 50101-603-48587,
sklicna številka model 02 6-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 4. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, kotnikova 28, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
011, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba”, za prenova laboratorija in splošnih ordinacij v I. nadstropju ZD Ljubljana –
Bežigrad.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 4. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah v višini 80%, 20% po
zaključku del.
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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 7. 2002, rok za
izbiro: 13. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Jožica Pergarec,
gr. inž.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 01/2002
Ob-65240
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-03-944, faks 01/30-03-937.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzidava trakta “B” ZD Ljubljana – Center, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celotno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: ZD Ljubljana – Center,
Metelkova 9,Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10. 6. 2002 –
18. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, gr. inž., tel.
01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št.: 50101-603-48587,
sklicna številka model 02 7-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
011, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba”, za nadzidavo trakta “B”, ZD
Ljubljana – Center.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah v višini 80%, 10% v
roku 30 dni in 10% v roku 60 po primopredaji del.
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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 8. 2002, rok za izbiro: 17. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Jožica Pergarec,
gr. inž.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 105-106
z dne 21. 12. 2001, št. 1-2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 036-10-4/02
Ob-65248
1. Naročnik: Občina Gorenja vas - Poljane.
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, tel. 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in asfaltiranje občinskih cest po krajevnih skupnostih.
Ocenjena vrednost del je 268,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
– vse razpisane vrste blaga ali storitev iz
posamezne skupine,
– vse razpisane vrste blaga ali storitev iz
posamezne podskupine.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Gorenja vas Poljane, na območjih krajevnih skupnosti.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
(po razpisni dokumentaciji).
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 5., 30. 9.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel.
04/518-31-02, GSM 040/623-471.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 21. 4. 2002, ponedeljek, sreda,
petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo proti plačilu 15.000 SIT
na transakcijski račun naročnika št. 1000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti 22. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Gorenja vas - Poljane.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
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varovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti javnega naročila in mora veljati še 30
dni po izteku ponudbe.
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
prejema situacije v tajništvu Občine Gorenja
vas - Poljane.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z Zakonom 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma
do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 75%, reference 15%, finančna
usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo interesenti pri Ivanu Petrovčiču, Občina Gorenja vas - Poljane, tel 04/518-31-02.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 352-422/99
Ob-65258
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
04/511-23-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
in adaptacija stanovanjsko-poslovnega
objekta Spodnji trg 9a v Škofji Loki.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov: ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: okvirni čas izvedbe 7 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko prevzame razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
Jernej Prevc, tel. 04/511-23-00, faks
511-23-18.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 2002,
v delovnem času občinske uprave.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudbe: 15. 4. 2002 ob 12.15, v sejni
sobi Občine Škofja Loka, V. nadstropje
soba št. 31, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe z veljavnostjo 75 dni od dneva odpiranja ponudb, v
višini 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih del bo na podlagi izstavljenih mesečnih situacij v roku 60 dni od prejema
situacij.
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 izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu 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: ponudniki morajo za priznanje
sposobnosti predložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
odpiranja ponudb, 26. 4. 2002
15. Merila za ocenjevanje ponudb: ponudbena cena 50 točk, plačilni pogoji 20
točk, reference 15 točk, posebne ugodnosti 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: objave ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Občina Škofja Loka
Št. 15/02
Ob-65285
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: sanacija
drsnih vozišč na območju RS.
(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: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 75 dni 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.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 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 10. 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 SIT 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
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: 1. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 012/02
Ob-65286
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: sanacija
mostu čez Savinjo v Nazarjih na cesti
R3-697, odsek 5514 v km 0.249.
(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: Nazarje-Gornji grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15 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: 10. 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 10. 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
SIT 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 ponu-
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dnikom 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: 1. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 13/02
Ob-65287
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: sanacija
mostu čez Savo v Bohinjski Bistrici.
(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: Bitnje-Boh. Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 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:10. 4. 2002 do
10. 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 10. 4.
2002 ob 11. 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
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: 1. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 14/02
Ob-65290
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: preplastitev ceste R2-411/1429 Gobovce–Črnivec od km 4.720 do km 5.650, skozi
Dobro polje.
(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: Gobovce–Črnivec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca 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: 10. 4. 2002 do
11. ure
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(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 10. 4.
2002 ob 12. 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
SIT 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.
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: 1. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 8-396
Ob-65284
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova
10,
Ljubljana;
faks
01/241-72-72; elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; tel. 01/241-71-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev odrske tehnike v Gallusovi dvorani. Namen je povečati varnost ter izboljšati
nadzor in krmiljenje. Na zgornje pogone se
dogradijo dodatne zavore, varnostni senzorji, merilniki pozicije, vgradi se krmil-
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no-nadzorni računalniški sistem, zamenjajo
se hidravlični ventili.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne. Natančna obrazložitev je v
razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne. Pojasnilo je v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 9. 7. do
25. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sedež naročnika, pri Vinku Severju, faks 01/241-72-72;
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si;
tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, od 11. 3. do 12. 4.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (DDV je vključen; ŽR: 50100-603-41427.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002,
10. ura.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika
v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za posodobitev odrske tehnike”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 2002, 12. ura, naročnik, sejna soba, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
in so skladni z Navodilom v Ur. l. RS, št.
43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonskimi določili in navedbami v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2002; 7. 5
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja cena in čimvišja kakovost storitve. Razmerje je 50:50. Natančnejši opis je v razpisni dokumentacijii.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana
Št. 06
Ob-65355
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, faks 02/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
1. faze razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov na območju podaljšanja
IV. in V. odlagalnega polja novega dela
odlagališča komunalnih odpadkov Barje 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 del v treh sklopih:
– sklop 1 – gradbena dela,
– sklop 2 – dela izvedena iz polietilena
visoke gostote, s strojno opremo in instalacijami,
– sklop 3 – elektroenergetske instalacije in računalniški nadzor.
Ponudbe je potrebno predložiti za vsak
sklop posebej, vsakega v svoji zaprti in označeni ovojnici.
(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: predvideni začetek del maj 2002 in dokončanje del septembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje, soba 100-101, I. nadstropje, dodatne
informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne dokumentacije od te objave do 4. 4.
2002 od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: splošnni del razpisne dokumentacije 5.000 SIT in priloga PZR:
– za sklop 1 – 45.000 SIT,
– za sklop 2 – 45.000 SIT,
– za sklop 3 – 20.000 SIT,
na račun številka 50103-601-23953 oziroma na blagajni Javnega podjetja Snaga,
Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in
med 10. in 13. uro, s pripisom JR G 1/02
in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova 6, 1104 Ljubljana, tajništvo, soba 118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 4. 2002 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahtevan najkrajši rok plačila je 60 koledarskih
dni, plačila bodo izvedena na osnovi s strani
nadzora potrjenih mesečnih situacij.
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: razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik mora ostati
vezan na svojo ponudbo najmanj 90 dni od
izteka roka za oddajo ponudb. Tisti ponudniki, ki bodo izbrani za posamezne sklope,
pa bodo vezani na svoje ponudbe do podpisa pogodbe, v primeru revizije pa do konca
revizijskega postopka. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudb je 25. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop 1:
– cena 70 točk,
– rok izvedbe 15 točk,
– število podizvajalcev ali partnerjev
25 točk;
– sklop 2:
– cena 70 točk,
– rok izvedbe 15 točk,
– število podizvajalcev ali partnerjev
25 točk;
– sklop 3:
– cena 60 točk,
– rok izvedbe 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo za izvedbo del po tem razpisu je že bilo enkrat objavljeno, in sicer v
Uradnem listu RS, št. 98-99 z dne 7. 12.
2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 81 z dne
15. 9. 2000, Ob-35307.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 1/02
Ob-65356
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, faks 04/202-67-18, e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: krovska
dela; po prilogi II – št. podskupine: 501,2.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo lahko po sklopih, več sklopov, ali v celoti. Sklopi so: a)
obnova strehe v ZD Radovljica, b) obnova
strehe v ZP Kranj in c) obnova strehe v ZD
Škofja Loka.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: na lokaciji navedenega
zdravstvenega doma naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj–junij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj; fakturni oddelek –Milana Vinter-Šambar, tel. 04/208-25-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 3. do
10. 4. 2002, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV že vključen) na ŽR: 51500-603-32725.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 4. 2002 ob 12. uri, knjižnica ZD
Kranj, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dve
bianco menici.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik je dolžan izvajalcu poravnati račune v
roku 30 dni od dneva potrditve začasne
oziroma končne situacije.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 60 dni po odpiranju ponudb; odločitev o
sprejemu do 17. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila:
a) ZD Radovljica – 7,000.000 SIT;
b) ZP Kranj – 5,000.000 SIT;
c) ZD Škofja Loka – 4,500.000 SIT
(vse ocene so brez DDV).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
Ob-65360
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, faks 01/58-22-550,
e-mail: mail@lpp.si, tel. 01/58-22-500.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
in razširitev objekta tehničnih pregledov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: javno naročilo se oddaja kot
celota.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6.
2002, dokončanje del 1. 2. 2003 in
prevzem objekta (po vložitvi vloge za izdajo
uporabnega dovoljenja) 1. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, tajništvo,
II. nadstropje, soba št. 211, Branka Rorman, tel. 01/58-22-500.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure po tej objavi, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z nakazilom 60.000 SIT na
transakcijski račun naročnika št. 03100
1005605502, z oznako namena nakazila
“plačilo razpisne dokumentacije za JN
01/02”, ali s plačilom na glavni blagajni
naročnika v III. nadstropju poslovne stavbe
na sedežu naročnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, v primeru neposredne predložitve
ponudbe pa Branki Rorman, v tajništvu
naročnika v sobi št. 211, v II. nadstropju
poslovne stavbe na sedežu naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 4. 2002 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: podrobnejša določila o plačevanju so navedena
v razpisni dokumentaciji in v osnutku
pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudnik bo sklenil pogodbo samo z enim
ponudnikom, ki mora za morebitne podizvajalce v ponudbeni dokumentaciji predložiti
sklenjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– minimalni plačilni rok je 30 dni od potrjene situacije,
– strokovno priporočilo za ponudnika, da
je v zadnjih treh letih (od 1999 do 2001)
zgradil vsaj 5 enakih ali podobnih poslovnih
objektov, kot na primer banke, zavarovalnice, agencije,
– strokovno priporočilo za vodjo gradbišča, da je vodil izgradnjo vsaj petih podobnih poslovnih objektov v zadnjih petih letih
(od 1997 do 2001),
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– da ni v arbitražnem sporu v zvezi z
izgradnjo poslovnih objektov,
– da bo ponudnik zagotovil naročniku
prevzem objekta najkasneje do 1. 3. 2003,
– da bo dela izvajal tako, da ne bo oviral
opravljanja redne dejavnosti naročnika,
– drugi pogoji, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 7. 2002, predvideni datum odločitve
naročnika je 26. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: ponudbena vrednost, rok izvedbe, reference,
garancijska doba in ravnanje z okoljem.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 17 z dne
9. 3. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.,
Ljubljana
Št. 407-49/2002
Ob-65364
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, Trg OF 13, Ljubljana in Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2,
Škofja Loka.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
športne dvorane Poden v Škofji Loki,
1. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 5. 5.
2002, zaključek 1. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o, Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka tajništvo, dodatne informacije Jože Bešter
tel. 04/506-09-12.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 3. 2002
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT nakazati na TRR
Lokainvest d.o.o. 07000-0000030645.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti na naslov ali biti vročene na vložišču do 10. 4. 2002 do 10. ure – datum
prejetja.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lokainvest d.o.o, Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: bo 10. 4. 2002 ob 13. uri na naslovu
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Slu-
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žba za investicije in premoženjsko pravne
zadeve, Trubarjeva 3/V, velika sejna soba,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS
in razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v
skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 24. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevnaju razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Občina Škofja Loka
in
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 110-1/02
Ob-65379
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: širitev cestninske postaje Postojna “B” - I. faza.
(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: CP Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del 80 dni 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 Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Franc Žagar inž. grad. - Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-94-281 faks
01/30-94-231.
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(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: 50.000 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 4. 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 4. 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 3,600.000 SIT. 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 24. 8. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 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
1. 3. 2002 .
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 40-06/2002
Ob-65430
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, elektronski naslov: tanja.hrastnik@slov-bistrica.si, tel.
02/81-81-241, telefaks 02/81-81-141.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka k Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek maja 2002, zaključek decembra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vložišče v II. nadstropju,
kontaktna oseba Tanja Hrastnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
8. 3. 2002 do 15. 4. 2002, od ponedeljka
do petka, v času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na transakcijski račun št.
01000-0100009605.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vložišče v II. nadstropju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 2002 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, II. nadstropje.
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: določila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo dogovornosti posameznega ponudnika
oziroma izvajalca.
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: izjava iz 3. odstavka
92. člena ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni. Odločitev o sprejemu ponudbe je
predvidena do 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, datum zaključka del, druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2002.
Občina Slovenska Bistrica
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 351-03-7/2002
Ob-65275
V javnem razpisu za vzdrževanje parkov,
nasadov in zelenic, ureditev in zasaditev javnih površin v Občini Krško, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002,
Ob-64925, str. 2015, se pri 17. točki merila za ocenitev ponudb popravijo in se pravilno glasijo:
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika.
Občina Krško
Popravek
V javnem razpisu za varovanje poslovnih
prostorov v poslovni stavbi Miklošičeva 24
in poslovnih stavbah na izpostavah: Domžale, Kamnik Grosuplje in Idrija, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002,
Ob-64889, Št. 01/02, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Ljubljana,
se 17. točka pravilno glasi:
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena ure varovanja,
2. plačilni pogoji,
3. reference,
4. odzivni čas.
Uredništvo
Št. 2411-01-100110
Ob-65089
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet – Urad za prometno politiko in mednarodne odnose.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava strokovnih podlag za pripravo osnutka Resolucije o prometni politiki v RS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: na lokaciji naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 4. 2002,
leto 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba 607,

Franc Žepič tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 4. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
naročnika št. 601, VI. nadstropje, Langusova 4, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 10%
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.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. 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.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: kadrovske zmogljivosti izvajalca so navedene
v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so navedena in razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Urad za prometno politiko in mednarodne odnose, Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba 607, Franc Žepič, tel.
01/478-82-72, faks 01/478-81-41.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 28. 12. 2001, Ob–61373.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Ministrstvo za promet
Št. 2/2
Ob-65127
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: storitve predtiska že znanih obrazcev in novih obrazcev za lasersko izpisovanje za obdobje
enega leta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, zaključek pogodbe bo sklenjen
za obdobje enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: EPPS, d.o.o.
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: EPPS, d.o.o. Cesta v Mestni
log 81, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 4. 2002 ob 12. uri. Pošta Slovenije, d.o.o. Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdilo o registraciji,
potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo, da v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke in
druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS, da ni dal zavajajočih podatkov iz te točke, da izkazana izguba v letu
2000 ne presega 5% skupnih prihodkov,
da ima koncesijo za “Obrazec posebna položnica PP 01”, da izpolnjuje minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije,
da je predložil obrazce v testiranje v roku za
oddajo ponudb, da je predložil izjavo, da
sprejme pogoje iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 9. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnične zmogljivosti 35%, kadrovske
zmogljivosti 10%, reference ponudnika5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
EPPS, d.o.o.
Ob-65227
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Naslov naročnika: Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, tel.
01/835-01-00, faks 01/835-01-02.
3. Vrsta in opis storitve: redno vzdrževanje, varstvo in izvajanje zimske službe
na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Loški Potok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: vse kategorizirane ceste v Občini Loški Potok.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja
in podpisu pogodbe o koncesiji, za obdobje 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loški Potok, Hrib –Loški Potok 17, 1318
Loški Potok, kontaktna oseba za dvig razpisne dokumentacije je Mojca Lavrič, tel.
01/835-01-00, kontaktna oseba za dodatne informacije za Viljem Vesel, tel.
01/835-01-10.
(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: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do 8. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib –
Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje, varstvo in izvajanje zimske službe na lokalnih
cestah in javnih poteh v Občini Loški Potok.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 4. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Občine Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
koncesijski pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): povezovanje v skupine ponudnikov ni možno.
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 še:
– je registriran za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– zadnjih 6 mesecev nima blokiranega
ŽR,
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge obveznosti,
– razpolaga s kadrom za učinkovito
opravljanje dejavnosti,
– je ustrezno tehnično opremljen,
– ima primerljive reference.
15. (a) Ali je oddaja 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 javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), Odlok o občinskih cestah (Ur. l.
RS, št. 83/99), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loški Potok (Ur. l. RS,
št. 11/98), Odlok o podelitvi koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na kategoriziranih cestah Občine Loški
Potok (Ur. l. RS, št. 92/01), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški
Potok (Ur. l. RS, št. 47/95).
(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 60
dni, odločitev o podelitvi koncesije 20 dni
po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja ponudbena
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Občina Loški Potok
Št. 043-06/94-1/6
Ob-65241
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dnevno spremljanje poročanja slovenskih medijev o delu Državnega zbora Republike Slovenije
in priprava internet e-klipinga iz domačih medijev (priloga 1b, točka 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

sprejemljivost ponudb samo za vse storitve
skupaj.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma od
aprila 2002 do aprila 2004 z možnostjo
podaljšanja za eno leto (2. točka 97. člena
ZJN-1).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Recepcija, Šubičeva
4, 1000 Ljubljana, (razpisna dokumentacija), Nataša Glavnik, natasa.glavnik@dz-rs.si
(pisne dodatne informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave dalje
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 4. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2002 in
2003 (Uradni list RS, št. 103/01).
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 sodelovanju.
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: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 90 dni od dneva, določenega za
predložitev ponudb; naročnik bo odločitev
sprejel v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: le-te so navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Republika Slovenija, Državni zbor
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Št. 01/312740
Ob-65247
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, faks 01/306-24-07, sabina.gregorincic@ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo projekta z nazivom “Ankete po gospodinjstvih - raziskava potovalnih navad prebivalcev
ljubljanske regije” in njegovo izvedbo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: ljubljanska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 1. 5.
2002, čas izvedbe: predvidoma 5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 2002,
od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, transakcijski
račun št. 01000-0100000196.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na naslov Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 101.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 4. 2002 ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 103.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih del.
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: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno 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: 120 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: po faksu 01/306-24-07, ali na e-mail: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 400-01-2/2002
Ob-65257
1. Naročnik: MOP, Agencija Republike
Slovenije za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oblikovanje, priprava za tisk in tisk publikacij ARSO.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe - do
konca leta 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, Sabina Hajrič, univ.
dipl. prav., tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8.30 do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 10. uri, MOP, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, soba 201/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik zahteva predložitev bančne garancije za resnost ponudbe in bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe z podizvajalci.
14. 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: da je finančno sposoben, in sicer, da število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni
večje od treh dni od datuma sestavitve dokazila, da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%, da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od šestdeset dni od odpiranja ponudb, da je bil v
zadnjih treh dopolnjenih in tekočem letu izvajalec vsaj desetih referenčnih del z naravoslovno vsebino.
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, pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
največ 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. referenčna dela ponudnika (vključno
s podizvajalci, če sodelujejo z njim v ponudbi),
3. možnost distribucije publikacij.
Način uporabe meril ter pomen posameznega merila, ki bodo uporabljena pri
ocenjevanju ponudb, so sestavina Priloge
C k razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija ni na voljo v
elektronski obliki.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 88/02
Ob-65267
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-00, faks
478-90-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za spremljanje dohodkovnega položaja
kmetij v Sloveniji po metodologiji FADN
za leti 2002 in 2003, sklic – 7. računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2002,
30. 4. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urad za kme-
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tijstvo in evropske zadeve, sektor za kmetijske trge. Razpisno dokumentacijo se lahko
zahteva v sobi 738. Informacije lahko dobite pri Boncelj Jožetu, na telefonski številki
01/478-93-01 in pri Glavan Vanji na telefonski številki 01/478-91-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo prevzemajo ponudniki do roka, ki
je določen za odpiranje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 4. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi K
603, v 6. nadstropju, na Dunajski 56, 58 v
Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izbranemu ponudniku se bodo sredstva nakazovala mesečno po tem, ko bo izbrani ponudnik predložil zahtevek za izplačilo (račun)
ter pisno poročilo o opravljenem delu.
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: za izvajanje nalog mora
imeti izvajalec vsaj enega delavca, ki ima
VII. stopnjo kmetijske izobrazbe. Izvajalec
mora imeti zagotovljene pogoje za arhiviranje dokumentov od leta 1994 dalje.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od odpiranja ponudb. Na podlagi
78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 39/00), bo naročnik na podlagi
poročila posredoval ponudnikom obvestilo
o oddaji naročila.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena – 60% 2. strokovna priporočila (reference) – 40%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 8-396
Ob-65270
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center, Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova
10,
Ljubljana;
faks
01/241-72-72; elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; tel. 01/241-71-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje, 1A/14.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2002, 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sedež naročnika, pri Vinku Severju, faks 01/241-72-72;
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si;
tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, od 11. 3. do 12. 4.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 4. 2002,
10. ura.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za čiščenje”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2002 ob 12. uri; sejna soba
naročnika v prvem nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji in so
skladni z Navodilom v Uradnem listu RS, št.
43/00.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev, pravilno izstavljen
račun, 30 dnevni plačilni rok.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so 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: navedeni so 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: 15. 9. 2002; 7. 5.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja cena in čimvišja kakovost storitve. Razmerje je 50:50. Natančnejši opis je v razpisni dokumentacijii.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001; Ob-55920.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana
Št. 9/02
Ob-65288
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: obnova talnih
obeležb na državnih cestah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Dela se bodo oddala po naslednjih sklopih:
– sklop 1 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 2 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 3 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 4 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 5 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 6 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 7 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 8 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),
– sklop 9 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije).
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 30. 10.
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni 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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 4. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet - Direkcija Republike Slo-
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venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 11. 4. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
50,000.000 SIT 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.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. 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.
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.
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: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok določitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacija v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet dni
pred potekom roka 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.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 2. 2. 2002 Ob-64253.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 351-06-7/01
Ob-65354
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI) za
prenovo objekta stare porodnišnice za
potrebe Upravne enote Novo mesto.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvajanja stroritve je od podpisa pogodbe, zaključek pa po terminskem planu ponudnika, rok izvedbe del je 90 dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - 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.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 9.30 - Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno izdelane projektne dokumentacije v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe - skupaj največ 23 točk; 3. strokov-
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na izobrazba kadrov - skupaj največ 8 točk;
4. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z
zahtevami standarda ISO 9001 - 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu:
Margareta
Jeraj,
tel.:
01/478-18-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-65372
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitev po prilogi 1A in 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega razpisa
je izbira izvajalca za vodenje postopkov in
izdelavo odločb v zvezi z reševanjem denacionalizacijskih zahtevkov, sklic po prilogi 1A in 1B-21. pravne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek storitve
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje storitve 31. 12. 2002 oziroma do konca proračunskega leta za leto 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisno dokumentacijo lahko dvignete v vložišču Upravne enote Škofja Loka,
– dodatne informacije so na voljo pri Simoni Zupan na tel. 04/51-12-448.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v času od objave razpisa do roka za predložitev ponudb,
in sicer v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 4. 2002 do
9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 4. 2002 ob 15. uri, na Upravni
enoti v Škofji Loki.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina ponudnikov mora pripraviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, kjer je potrebno natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navesti imena in
ustrezne strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na razpis se lahko prija-
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vijo pravne in fizične osebe, ob izpolnjevanju pogojev, definiranih v razpisni dokumentaciji. Posamezni izvajalec mora biti po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik, z
opravljenim strokovnim izpitom za delavce v
državnih organih, oziroma izpitom iz ZUP-a,
oziroma mora imeti opravljen pravniški državni izpit. Imeti mora izkušnje pri delu z
denacionalizacijskimi postopki. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.
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: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki morajo biti po poklicu
univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenim strokovnim izpitom oziroma izpitom iz
ZUP-a, oziroma pravniškim državnim izpitom in morajo imeti izkušnje z delom na
področju denacionalizacijskih postopkov.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od odpiranja ponudb. Na podlagi
78. člena Zakona o javnih naročilih bo naročnik na podlagi poročila posredoval ponudnikom obvestilo o oddaji naročila.
17. Merila za ocenitev ponudb: strokovna izobrazba, splošne reference, izkušnje z delom na področju denacionalizacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Upravna enota Škofja Loka
Št. 110-1/02
Ob-65378
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: sprememba
prometne signalizacije na H4 Selo–Vrtojba.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: H4 Selo–Vrtojba.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 1 mesec po podpisu pogodbe.
8. (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 Miro Mladeno-
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vič, inž. grad. - Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
01/47-88-448 faks 01/47-88-390.
(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: 8.000 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”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 4.
2002 ob 9. uri v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 470.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. 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.
13. 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.
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: 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: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 14. 10. 2002, datum odločitev o sprejemu ponudbe je 27. 5. 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: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 3. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-65380
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: AC Šentvid–Koseze; gradbeno-tehnični del študije variant cestne povezave Stanežiče–Brod in
zaključni elaborat s predlogom izbora
variante.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Šentvid–Koseze.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: roki za izdelavo
posameznih faz so naslednji:
– izdelava študije variant je 3 mesece,
– izdelava
primerjalne
študije
(gradbeno-tehnični del) je 1 mesec,
– izdelava zaključnega elaborata je 1
mesec.
8. (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 Marija Virant,
univ. dipl. inž. grad. - DDC, 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: 6.000 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”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 4.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
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tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 865.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. 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.
13. 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.
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: 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: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 13. 10. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 27. 5.
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: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 3. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Ob-65433
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo razstavnega objekta Slovenskega etnografskega muzeja v zazidalnem območju CO 5/4, Metelkova – južni del, v
Ljubljani. Vrsta in obseg del sta navedena v
razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del: 10. 5. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana, tajništvo, kontaktna oseba Jasna Senčur, tel.
01/432-53-96, faks 01/432-53-77.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro po predhodni telefonski
najavi, do konca oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 120.000 SIT, nakazilo na
ŽR št. 50100-603-40092 z obveznim pripisom “Za razpisno dokumentacijo – Metelkova – razstavni objekt SEM”.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana, tajništvo, Jasna Senčur.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 8. 4. 2002 ob 10. uri v prostorih
Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana, v 1. nadstropju, sejna
soba. Odpiranje bo vodil Miro Vute.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
140,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema začasnih računov.
13. Pravna povezava skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN-1): sklenjena pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja izvedbo
naročila s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1:
– pisna potrdila o referencah ponudnika, izdana s strani posameznih naročnikov,
– ustrezna struktura zaposlenih.
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: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 8. 2002, predvideni datum sprejema ponudbe: v skladu z
ZJN–1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 60 točk,
– reference ponudnika iz naslova sorodnih objektov (muzejski in drugi razstavni
prostori, knjižnice) – do 15 točk,
– splošne reference ponudnika iz naslova izvedbe ostalih objektov visoke gradnje
– do 10 točk,
– reference kadrov ponudnika – do 10
točk,
– garancijski rok – do 8 točk,
– finančno stanje ponudnika – do 5 točk,
– ISO certifikat – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS z dne 18. 1.
2002.
20. Datum poslanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Ob-65439
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11
a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komunala-trbovlje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve: čiščenje greznic in kanalizacije z delovnim vozilom za čiščenje in
prebijanje kanalizacij.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi izvajanje storitev le v
celoti.
5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sukcesivno od
25. 4. 2002 do 24. 4. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Trbovlje d.o.o. Savinjska cesta 11a, Trbovlje
Januša Mravlje-vodja KOM ali Ivi Lanišnik-tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na blagajni družbe ali negotovinsko, z
nakazilom na TRR 26330-0010049713,
pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo
predmeta in številko javnega razpisa. Vsi,
ki so razpisno dokumentacijo dvignili po
objavi javnega razpisa v Uradnem list RS,
št. 8, Ob-63155, dobijo dokumentacijo
brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta
11a.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je najmanj do 25. 4.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih ali mesečnih storitvah. Avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe: taka skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 60 dni, datum odločitve: do 15. 4.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena storitve 70 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– odzivni čas začetka opravljanja storitve 10 točk,
– razpoložljivi čas opravljanja storitve 10
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje

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
Ob-65249
Obvestilo
o zaključku postopka javnega naročila
Naročnik Splošna bolnišnica Jesenice je
v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 16. 11.
2001 objavila prvo fazo javnega razpisa za
oddajo naročila za blago medicinski pripomočki za hemodializo v skladu s 3. točko
19. člena Zakona o javnih naročilih. V prvi
fazi omejenega postopka je bila usposobljenost in sposobnost priznana samo enemu ponudniku. Ker v drugi fazi omejenega
postopka ne bo mogoče izbrati najugodnejšega ponudnika v skladu z določili 76. člena Zakona o javnih naročilih, se postopek
zaključi.
Splošna bolnišnica Jesenice
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Št. 2/2002
Ob-65131
1. Naročnik: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18/b,
8340 Črnomelj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah:
– kruh in pekovsko pecivo,
– mleko in mlečni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in kunci,
– ribe in ribji izdelki,
– jajca,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– splošno prehrambeno blago,
– sokovi.
(b) Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj, Kidričeva 18/b in Vrtec Čardak,
Čardak 1, Črnomelj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi eno ali več
oziroma vse skupine-sklope, vendar vsako
skupino-sklop v celoti.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od maja
2002 do maja 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisna dokumentacija se zahteva na naslovu naročnika pri Karmen Ambrožič oziroma tel.
07/356-72-70 ali 07/356-72-71, dodatne informacije pa pri ravnateljici Dragici
Valenčič, tel. 07/305-26-75.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT (DDV je že v
ceni) na račun št. 52110-603-33215 z navedbo: javno naročilo - živila.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. april 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj,
Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: se ne
zahteva.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
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: razvidni iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: datum, ko bodo kandidati
predvidoma morali predložiti ponudbe
14. april 2002 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 21. april
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižje cene.

13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Št. 193-02
Ob-65261
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.
(b) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja je možna kot celota ali po
sklopih; sklopi so naslednji:
I. sklop – pisarniški pribor,
II. sklop – etikete,
III. sklop – kuverte,
IV. sklop – mape,
V. sklop – papir,
VI. sklop – registratorji,
VII. sklop – svinčniki,
VIII. sklop – zvezki,
IX. sklop – obrazci – tiskovine,
X. sklop – barve, trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave junij 2002, sukcesivne dobave za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
40 (tajništvo).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 2. aprila 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro
račun 50103-603-51820, sklic na številko 00 45-08-7599.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 3. aprila 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje – soba 13.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvidoma bodo kandidati morali predložiti ponudbe do 6. 5. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: odpiranje prijav, ki bodo prispele v
1. fazi postopka bo 4. aprila 2002 ob
12. uri, v predavalnici številka IV., I. nadstropje glavne zgradbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-65269
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000
Nova Gorica, tel. 05/339-41-00, faks
05/339-41-60.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambno blago, papirna galanterija in sanitetni material po 3. odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Nova Gorica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. sadje,
2. sveža zelenjava in suhe stročnice,
3. kruh in pekovsko pecivo,
4. jajca,
5. zamrznjene ribe,
6. konzervirane ribe,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. sveže meso,
9. mesni izdelki,
10. mleko in mlečni izdelki,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. zamrznjena zelenjava,
13. testenine,
14. mlevski izdelki,
15. olja,
16. splošno prehrambeno blago,
17. papirna galanterija,
18. galanterija,
19. sanitetni material.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop
oziroma skupino več sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2002 do 30. 4. 2005, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000
Nova Gorica, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
14. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je v ceni)
na ŽR št. 52000-603-31390.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da je v zadnjih treh letih z blagom oskrboval vsaj tri javne zavode,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče naročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti,
– da ponudnik izpolnjuje posebne pogoje za posamezno skupino blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 4. 2002, 15. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Devetak Valter, tel. 05/339-41-69.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Dom upokojencev Nova Gorica

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Ob-65251
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, tel.
01/306-15-30, faks 01/306-15-57, e-mail: urbanizem@ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih opis storitve:
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1) Priprava in izdelava strokovnih
podlag in informacijskih storitev za potrebe novega prostorskega plana (PPMOL) Mestne občine Ljubljana (MOL),
2) Izdelava posebnih strokovnih podlag in informacijskih storitev za potrebe
prostorskih izvedbenih aktov za območje Mestne občine Ljubljana (MOL).
Sklic: Po kategoriji 1A ZJN-1 pod št. 12:
arhitekturne storitve, inženiring storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske
arhitekturne storitve, storitve tehničnega testiranja in analiz.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja
po sklopih. Ponudniki se lahko prijavijo za
katerikoli sklop.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: postopoma v treh
letih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
Vprašanja za dodatne informacije morajo biti posredovana pisno. Naročnik bo nanje pisno odgovoril.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 8. 4. 2002 med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: MOL - Oddelek za urbanizem,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja bodo v skladu z zakonodajo zahtevana v 2. fazi - razpisni fazi
javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvedeno v skladu s sprejetim proračunom naročnika v letih 2002, 2003, 2004.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– reference ponudnika s posameznega
področja javnega razpisa (za vsako področje dela),
– reference pooblaščenih inženirjev s
posameznega področja javnega razpisa (za
vsako področje dela).
14. (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: ne.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: sukcesivno v obdobju treh let.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo določena v razpisni dokumentaciji in v
drugi fazi.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Mestna občina Ljubljana

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. 12-1/02
Ob-65093
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: kardiokirurški medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Emporio Medical d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana;
2. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;
3. Salus Ljubljana d.d., Mašere Spasičeva 10, 1000 Ljubljana;
4. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana;
5. Cardio Medical d.o.o., Ul. bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana;
6. Johnson & Johnson S.E., Šmartinska
c. 140, 1000 Ljubljana;
7. Medine k.d., Erjavčeva 30, 3000 Celje;
8. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Emporio Medical: 3,713.775,10
SIT;
2. Pro-Gem: 10,153.120 SIT;
3. Salus: 13,590.877,83 SIT;
4. Thomy Frey East: 2,520.000 SIT;
5. Cardio Medical: 5,100.000,12 SIT;
6. Johnson & Johnson: 257.040 SIT;
7. Medine: 6,401.588,90 SIT;
8. Auremiana: 3,857.326,80 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih vrst blaga.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54871.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 05-1/02
Ob-65094
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 13. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: reagenti in kemikalije; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine; za skupine 1, 2, 23, 24 in 25 pa
najnižja končna cena posamezne vrste
blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
2. Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241
Kamnik;
3. Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova 12,
2000 Maribor;
4. Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana;
5. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana;
6. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice;
7. Adriamed d.o.o., Parmova ul. 53,
1000 Ljubljana;
8. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana;
9. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;
10. AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur;
11. Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor;
12. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana;
13. Medias International d.o.o., Leskoškova c. 9D, 1000 Ljubljana;
14. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva 10, 1000 Ljubljana;
15. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Sanolabor:
1,889.421,58
SIT;
Mediline:
2,605.843,41
SIT;
Biomedis:
12,443.319,49 SIT; Karanta Ljubljana:
42,757.945,06 SIT; Iris: 15,602.557,29
SIT; Lab. teh. Burnik: 1,991.887,05 SIT;
Adriamed: 33,335.338,34 SIT; Medis:
97,266.128,02
SIT;
Kemofarmacija:
11,449.455,52 SIT; AMS Meding:
788.595,15
SIT;
Mikro+Polo:
18,807.958,42
SIT;
Genos:
4,668.793,73 SIT; Medias International:

1,639.499,06 SIT; Salus: 19,784.547,68
SIT; Thomy Frey East: 14,056.517 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
in/oziroma skupino.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53718.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 165-02
Ob-65096
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup reševalnega vozila; kraj dobave Klinični center Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop medicinska
oprema, d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
12,000.000
SIT
z
DDV
12,000.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji na podlagi 3. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 165-02
Ob-65097
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup DSA aparata za kardiološko
invazivno dejavnost.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80%, rok
izvedbe 5%, tehnične kvalitete ponudbe
15%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Kidričeva 3, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 171,705.100
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
211,106.000
z
DDV
in
171,705.100 SIT z 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. 64 z dne 26. 7.
2001, Ob-53037.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 165-02
Ob-65098
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.
3. Datum izbire: 23. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava in montaža dvigala na SPS
Ginekološla klinika, Šlajmerjeva 3, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Uninvest,d.o.o., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 39,000.000
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,000.000 SIT z DDV in
39,000.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 333-4/02
Ob-65132
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta, količina blaga ter kraj dobave: informacijska oprema
– sklop 1: osebni računalniki – 48 kosov;
– sklop 2: tiskalniki za pisarniško delo –
14 kosov;
– sklop 3: tiskalnik za potrebe računovodstva – 1 kos.
Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– sklop 1:
merila: cena, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje, usposobljenost za podporo Microsoft programski opremi;
utemeljitev izbire: ponudnik ORIA Computers d.o.o. je po vnaprej določenih merilih dosegel najboljšo skupno oceno;
– sklop 2:

merila: cena, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje, usposobljenost za podporo Microsoft programski opremi;
utemeljitev izbire: ponudnik Select Technology d.o.o. je po vnaprej določenih merilih dosegel najboljšo skupno oceno;
– sklop 3:
ker je bila predložena le ena ponudba in
tako niso bili izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka 76. člena ZJN-1, naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: ORIA Computers, d.o.o., Polje 4, Zagorje ob Savi;
– sklop 2: Select Technology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 14,472.230 SIT;
– sklop 2: 2,300.270 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2;
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 14,182.229,60 SIT,
13,500.000 SIT;
– sklop
2:
4,565.623,20
SIT,
2,100.945 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javno naročilo je oddano po postopku s pogajanji na podlagi 1. točke drugega
odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 179
Ob-65133
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-04-500, faks
01/47-04-560.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrstični (scanning) elektronski mikroskop z dodatno opremo, Ljubljana, Lepi
pot 11-13.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, rok dobave 5%,
kvaliteta blaga 15%, v pogledu roka dobave
in kvalitete blaga ni bistvenih razlik, pri ceni
pa je ponudba izbranega dobavitelja za
41,71% ugodnejša od drugega dobavitelja
(samo mikroskop).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Scan, d.o.o., Breg ob
Kokri 7, 4205 Preddvor.
7. Pogodbena vrednost: 36,288.000
SIT z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,465.960 SIT, 40,079.676 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Št. 1
Ob-65134
1. Naročnik: Osnovna šola J. Aljaža Kranj.
2. Naslov naročnika: Tončka Dežmana
1, 4000 Kranj, tel. 04/28-01-500, faks
04/28-01-529.
3. Datum izbire: 4. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj.
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:
1. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana in DON DON, d.o.o., Metlika, PO
Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj (menjava
na en mesec) za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov,
2. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton, s.p.,
Visoko 7g, 4212 Visoko, za dobavo svežega mesa,
3. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton, s.p.,
Visoko 7g, 4212 Visoko, za dobavo mesnih
izdelkov in jajc,
4. Kvibo, d.o.o, Predilniška c. 16, 4290
Tržič, za dobavo perutnine in izdelkov,
5. Mlekarna Celeia, Arja vas 2, Petrovče
in Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana (menjava na tri mesece), za
dobavo mleka in mlečnih izdelkov,
6. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo krompirja,
7. Sipic, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana, za dobavo sadja in zelenjave,
8. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš, za dobavo zmrznjene zelenjave in sadja,
9. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš, za dobavo rib,
10. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo mlevskih izdelkov in testenin,
11. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo sirupov in sadnih sokov,
12. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
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.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Ob-65136
1. Naročnik: Osnovna šola Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 142, 2393
Črna na Koroškem.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago za prehrano otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor,
– Mlekarna Celeia, Petrovče;
2. skupina meso in mesni izdelki: Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne na Koroškem;
3. sklop ribe: Mlekarna Celeia, Petrovče;
4. sklop sveža zelenjava in sadje:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota,
– Aroma, s.p., Mežica;
5. sklop konzervirana zelenjava in sadje:
Era, d.d., Velenje;
6. sklop sokovi:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi;
7. sklop žita in testenine:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška Trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi;
8. sklop kruh in pekovsko pecivo:
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd;
9. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor 1,665.294,65 SIT,
– Mlekarna
Celeia,
Petrovče
1,659.744,06 SIT;
2. skupina meso in mesni izdelki: Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne na Koroškem 2,501.901,20 SIT;
3. sklop ribe:
– Mlekarna Celeia, Petrovče 131.291
SIT;
4. sklop sveža zelenjava in sadje:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota
832.730 SIT,
– Aroma, s.p., Mežica 1,616.218,42
SIT;
5. sklop konzervirana zelenajva in sadje:
– Era, d.d., Velenje 272.092,07 SIT;
6. sklop sokovi:
– Era, d.d., Velenje 470.963,13 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 400.000 SIT;
7. sklop žita in testenine:
– Era, d.d., Velenje 500.000 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 400.000 SIT;
8. sklop kruh in pekovsko pecivo:
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd
2,322.672,18 SIT,
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9. sklop ostalo prehrambeno blago
– Era, d.d., Velenje 772.906,04 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 600.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
1,659.744,06 SIT, 1,665.294,65 SIT;
2. skupina meso in mesni izdelki:
2,501.901,20 SIT;
3. sklop ribe: 131.291 SIT, 142.854,47
SIT;
4. sklop sveža zelenjava in sadje:
832.730 SIT, 1,661.218,42 SIT;
5. sklop konzervirana zelenjava in sadje:
272.092,07 SIT, 311.704 SIT;
6. sklop
sokovi:
417.037
SIT,
470.963,13 SIT;
7. sklop žita in testenine: 542.322 SIT,
550.407,05 SIT;
8. sklop kruh in pekovsko pecivo:
2,322.672,18 SIT, 2,825.943,12 SIT;
9. sklop ostalo prehrambeno blago:
648.646 SIT, 772.906,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 93 z dne 23. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Osnovna šola Črna na Koroškem
Ob-65141
1. Naročnik: Osnovna šola Mežica.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
16, 2392 Mežica.
3. Datum izbire: 18. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago za prehrano otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor,
– Mlekarna Celeia, Petrovče,
– Ledo, d.o.o., Ljubljana - Črnuče;
2. skupina meso in mesni izdelki:
– Mesarija Smolar, Janko Smolar, Dravograd,
– Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne
na Koroškem;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
– Ledo, d.o.o., Ljubljana - Črnuče,
– Era, d.d., Velenje;
4. sklop jajca: Kmetija Grace, Vuzenica,
5. sklop olja: Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: Era, d.d., Velenje;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava: Era, d.d., Velenje;
8. sklop sveže in suho sadje: Era, d.d.,
Velenje;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje:
Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:

Era, d.d., Velenje;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo: Koroška pekarna, d.d., Dravograd;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd,
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor 2,060.916,68 SIT,
– Mlekarna
Celeia,
Petrovče
2,073.306,32 SIT,
– Ledo, d.o.o., Ljubljana - Črnuče
31.000 SIT (lučke);
2. skupina meso in mesni izdelki:
– Mesarija Smolar, Janko Smolar, Dravograd 1,500.000 SIT,
– Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne
na Koroškem 2,000.000 SIT;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
Ledo, d.o.o., Ljubljana - Črnuče 68.750
SIT,
– Era, d.d., Velenje 165.202,10 SIT;
4. sklop jajca: Kmetija Grace, Vuzenica
60.588 SIT;
5. sklop olja: Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi 130.453 SIT;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: Era, d.d., Velenje 632.944,80 SIT;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava: Era, d.d., Velenje 353.110,97 SIT;
8. sklop sveže in suho sadje: Era, d.d.,
Velenje 1,569.564 SIT;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje: Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi
181.550 SIT;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
Era, d.d., Velenje 532.906,43 SIT;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine:
– Era, d.d., Velenje 669.214,44 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 500.000 SIT;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo: Koroška
pekarna,
d.d.,
Dravograd
1,924.823,50 SIT;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd
442.873 SIT,
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd
400.000 SIT;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje 800.000 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 700.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
2,073.306,32 SIT, 2,060.916,68 SIT;
2. skupina meso in mesni izdelki:
3,531.200 SIT, 3,031.767 SIT;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
165.202 SIT, 68.750 SIT;
4. sklop jajca: 64.152 SIT, 60.588 SIT;
5. sklop olja: 149.586,05 SIT, 130.453
SIT;
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6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: 705.000 SIT, 632.944,80 SIT;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava: 410.611 SIT, 353.110,97 SIT;
8. sklop sveže in suho sadje: 1,596.400
SIT, 1,569.564 SIT;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje: 186.652,08 SIT, 181.550 SIT;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
587.574 SIT, 532.906,43 SIT;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: 669.214,44 SIT, 652.063 SIT;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:
2,089.967 SIT, 1,924.823,50 SIT;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
485.546 SIT, 442.873 SIT;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
1,052.892 SIT, 968.280,26 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Osnovna šola Mežica
Ob-65143
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca.
2. Naslov naročnika: Gozdarska pot 11,
2390 Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago za prehrano otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor,
– Mlekarna Celeia, Petrovče;
2. skupina meso in mesni izdelki:
– Mesarija Smolar, Janko Smolar, Dravograd,
– Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne
na Koroškem;
3. sklop ribe in konzervirane ribe: Ledo,
d.o.o., Ljubljana - Črnuče;
4. sklop jajca: Kmetija Grace, Vuzenica;
5. sklop olja: Era, d.d., Velenje;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: Gramis, d.o.o., Murska Sobota;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava:
– Era, d.d., Velenje;
– Koroška trgovina, d.d. Radlje ob Dravi;
8. sklop sveže in suho sadje: Gramis,
d.o.o., Murska Sobota;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje:
– Era, d.d., Velenje;
– Koroška trgovina, d.d. Radlje ob Dravi;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
– Kolinska, d.d., Ljubljana;
– Koroška trgovina, d.d. Radlje ob Dravi;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine:
– Žito, d.d., Ljubljana;
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:

– Koroška pekarna, d.d., Dravograd,
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd,
– Žito, d.d., Ljubljana;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi,
– Kolinska, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor 600.500 SIT,
– Mlekarna
Celeia,
Petrovče
1,182.315,06 SIT;
2. skupina meso in mesni izdelki:
– Mesarija Smolar, Janko Smolar, Dravograd 1,000.00 SIT,
– Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne
na Koroškem 3,138.873 SIT;
3. sklop ribe in konzervirane ribe: Ledo,
d.o.o., Ljubljana - Črnuče 100.000 SIT;
4. sklop jajca: Kmetija Grace, Vuzenica
110.670 SIT;
5. sklop olja: Era, d.d., Velenje
267.837,02 SIT;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: Gramis, d.o.o., Murska Sobota
416.340 SIT;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava:
– Era, d.d., Velenje 245.906,57 SIT;
– Koroška trgovina, d.d. Radlje ob Dravi,
253.074 SIT;
8. sklop sveže in suho sadje: Gramis,
d.o.o., Murska Sobota 221.184 SIT;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano
sadje:
– Era, d.d., Velenje 96.137,51 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 202.520,77 SIT;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
– Kolinska, d.d., Ljubljana 61.149,82 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 304.106 SIT;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine:
– Žito, d.d., Ljubljana 1,659.400 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 244.280 SIT;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd
1,000.000 SIT,
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd
610.000 SIT;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd
160.406,40 SIT,
– Žito, d.d., Ljubljana 113.127 SIT;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje 833.677,54 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 767.132 SIT,
– Kolinska, d.d., Ljubljana 500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
1,182.315,06 SIT, 1,200.896.58 SIT;
2. sklop meso in mesni izdelki:
4,850.000 SIT, 3,138.873 SIT;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
121.069 SIT, 100.000 SIT;
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4. sklop jajca: 116.640 SIT, 110.670
SIT;
5. sklop olja: 276.420 SIT, 267.837,02
SIT;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: 633.096 SIT, 416.340 SIT;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava: 266.431,85 SIT, 245.906,57 SIT;
8. sklop sveže in suho sadje: 330.480
SIT, 221.184 SIT;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje: 202.520,77 SIT, 96.137,57 SIT;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
341.859,63 SIT, 61.621,08 SIT;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: 244.280 SIT, 178.123,91 SIT;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:
1,794.958 SIT, 1,597.862 SIT;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
160.406,40 SIT, 113.127 SIT;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
833.677,54 SIT, 668.030,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem
Ob-65149
1. Naročnik: Osnovna šola Koroški jeklarji.
2. Naslov naročnika: Javornik 35, 2390
Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in prehrambeno blago za prehrano otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor,
– Mlekarna Celeia, Petrovče,
2. skupina meso in mesni izdelki:
– Mesarija Smolar, Janko Smolar, Dravograd,
– Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne
na Koroškem;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
– Ledo, d.o.o., Ljubljana - Črnuče,
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor;
– Mlekarna Celeia, Petrovče;
4. sklop jajca: Kmetija Grace, Vuzenica;
5. sklop olja: Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota,
– Era, d.d., Velenje;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi,
– Kolinska, d.d., Ljubljana;
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8. sklop sveže in suho sadje:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota,
– Era, d.d., Velenje;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano
sadje:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi,
– Kolinska, d.d., Velenje;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
– Era, d.d., Velenje,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine:
– Era, d.d., Velenje,
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd,
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
Polanšek Zinka, Slaščičarna, s.p., Prevalje;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi,
– Kolinska, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor 4,831.443,60 SIT;
– Mlekarna Celeia, Petrovče 4,913.837
SIT;
2. skupina meso in mesni izdelki:
– Mesarija Smolar, Janko Smolar, Dravograd 3,000.00 SIT;
– Mesarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne
na Koroškem 6,500.000 SIT;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
– Ledo, d.o.o., Ljubljana - Črnuče
218.750 SIT;
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,
Maribor 279.989,50 SIT;
– Mlekarna Celeia, Petrovče 264.838
SIT;
4. sklop jajca: Kmetija Grace, Vuzenica
129.115 SIT;
5. sklop olja: Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi 322.661 SIT;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota
1,358.046 SIT;
– Era, d.d., Velenje 2,000.000 SIT;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenajva:
– Era, d.d., Velenje 477.659,53 SIT;
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 478.970 SIT;
– Kolinska, d.d., Ljubljana 250.000 SIT;
8. sklop sveže in suho sadje:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota
1,976.949 SIT;
– Era, d.d., Velenje 2,000.000 SIT;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje:
– Era, d.d., Velenje 295.393,96 SIT;
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi
483.851 SIT;
– Kolinska, d.d., Ljubljana 399.103,71
SIT;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
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– Era, d.d., Velenje 1,000.000 SIT,
– Kolinska, d.d., Ljubljana 219.923,14
SIT;
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 1,000.000 SIT;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine:
– Era, d.d., Velenje 824.773,60 SIT,
– Žito, d.d., Ljubljana 924.050 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 400.000 SIT;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:
– Koroška pekarna, d.d., Dravograd
4,589.980,25 SIT,
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd
4,974.383 SIT;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
– Polanšek Zinka, Slaščičarna, s.p., Prevalje 1,699.000 SIT;
– Pekarna Hlebček, s.p., Dravograd
1,000.000 SIT;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje 1,000.000 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi 800.000 SIT,
– Kolinska, d.d., Ljubljana 400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:
4,913.837 SIT, 4,813.443,60 SIT;
2. sklop meso in mesni izdelki:
7,649.013,60 SIT, 7,326.567 SIT;
3. sklop ribe in konzervirane ribe:
279.989,50 SIT, 218.750 SIT;
4. sklop jajca: 136.080 SIT, 129.115
SIT;
5. sklop olja: 415.089 SIT, 322.661 SIT;
6. sklop sveža zelenjava in suhe stročnice: 2,455.920 SIT, 1,358.046 SIT;
7. sklop zmrznjena in konzervirana zelenjava: 478.970 SIT, 411.101,35 SIT;
8. sklop sveže in suho sadje:
2,766.754,80 SIT, 1,976.949 SIT;
9. sklop zmrznjeno in konzervirano sadje: 483.851 SIT, 295.393,96 SIT;
10. sklop sadni sokovi in drugi napitki:
1,663.060,88 SIT, 219.923 SIT;
11. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: 924.050,40 SIT, 824.773,60 SIT;
12. sklop kruh in pekovsko pecivo:
5,543.300,50 SIT, 4,589.980,25 SIT;
13. sklop slaščičarski izdelki in keksi:
2,100.770 SIT, 1,449.880 SIT;
14. sklop ostalo prehrambeno blago:
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 2. 2002.
Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem
Ob-65139
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-000, telefaks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 22. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dajalci tlaka serije 1153 in 1154
Fisher-Rosemount, Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo se dodeljuje na
podlagi 3. točke 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Emerson Process Management, Fisher-Rosemount, Blegistrasse
21, 6341 Baar, Switzerland.
7. Pogodbena
vrednost:
31,013.398,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 405-124/2001
Ob-65229
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176; faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja opreme učilnic za objekt Srednja zdravstvena šola
v Izoli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena in garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atlas oprema d.o.o.,
Samova 12/a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
62,596.468,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,456.477,88 SIT, 62,596.468,80
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: 1. 3. 2002.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-65256
1. Naročnik: Vrtec Idrija.
2. Naslov naročnika: Prelovčeva 11,
5280 idrija, tel. 05/374-33-10, telefaks
05/374-33-18.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Vrtec Idrija,
Prelovčeva 11, 5280 Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
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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: meso in mesni izdelki:
1/1 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280
Idrija,
1/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj,
1/3 Bončina Iztok s.p., Trg sv. Ahacija
1, 5280 Idrija,
2. skupina: ribe: Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Bončina Iztok s.p., Trg sv. Ahacija
1, 5280 Idrija,
3/2 Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/3 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
3/4 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarne Mlinotest d.o.o. Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
5/1 Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,
5/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
5/3 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,
5290 Šempeter pri Gorici,
6/2 Mercator d.d., Sektor eksterne tergovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,
7/3 Droga d.d. Indurstrijska cesta 21,
6310 Izola,
8. skupina: zamrznjeni izdelki:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
9/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
9/3 Greda d.o.o. Mirna, Pod Radovnico
3, 8233 Mirna,
10. skupina: olja in izdelki: Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago:
11/1 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280
Idrija,
11/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
11/3 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,
11/4 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
11/5 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 6,625.081 SIT,

1/2 1,448.318 SIT,
1/3 928.708,40 SIT,
2. skupina: 1,204.350 SIT,
3. skupina:
3/1 31.248 SIT,
3/2 2,461.723,54 SIT,
3/3 3,292.323,30 SIT,
3/4 3,053.799,24 SIT,
4. skupina: 6,719.960 SIT,
5. skupina:
5/1 407.724,76 SIT,
5/2 427.466,46 SIT,
5/3 1,998.819,50 SIT,
6. skupina:
6/1 7,866.690 SIT,
6/2 7,214.453,61 SIT,
7. skupina:
7/1 2,119.786,20 SIT,
7/2 1,205.783,18 SIT,
7/3 808.195,91 SIT,
8. skupina:
8/1 552.156,50 SIT,
8/2 889.645,75 SIT,
9. skupina:
9/1 216.425,16 SIT,
9/2 285.268,20 SIT,
9/3 252.842,48 SIT,
10. skupina: 1,115.054,50 SIT,
11. skupina:
11/1 465.400 SIT,
11/2 1,196.111,29 SIT,
11/3 63.038 SIT,
11/4 3,300.163,55 SIT,
11/5 1,270.776,74 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 6,625.081 SIT, 928.708,40
SIT,
2. skupina: 1,204.350 SIT, 1,204.350
SIT,
3. skupina: 3,292.323,30 SIT, 31.248
SIT,
4. skupina:
7,979.625,99
SIT,
4,598.802,71 SIT,
5. skupina:
1,998.819,55
SIT,
407.724,76 SIT,
6. skupina:
7,866.690
SIT,
7,214.453,61 SIT,
7. skupina:
2,119.786,20
SIT,
808.195,91 SIT,
8. skupina:
889.645,75
SIT,
552.156,50 SIT,
9. skupina:
285.268,20
SIT,
216.425,16 SIT,
10. skupina:
1,115.054,50
SIT,
1,115.054,50 SIT,
11. skupina:
3,300.163,55
SIT,
63.038 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: glede na to, da je naročnik za dobavo živil po posameznih skupinah izbral več
pogodbenih dobaviteljev, se je v pogodbah
obvezal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil blago najmanj v višini 20% pogodbene
vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2002.
Vrtec Idrija
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Št. 70
Ob-65259
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1388 parov visokih čevljev, 403 pare čevljev za motoriste in 1869 parov
letnih čevljev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 50 točk,
ocena strokovne komisije 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1388 parov visokih čevljev – Alpina
tovarna obutve d.d., Strojarska ulica 2
4226 Žiri,
– 1869 parov letnih čevljev – Repriza
d.o.o., Miklošičeva 1, 2250 Ptuj,
– 403 pare čevljev za motoriste – Gojzar d.o.o., Loška cesta 41, 4226 Žiri.
7. Pogodbena vrednost: Alpina d.d.
14,837.720 SIT brez DDV, Repriza d.o.o.
11,120.550 SIT brez DDV, Gojzar d.o.o.,
5,436.470 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja vrednost: najvišja vrednost: visoki
čevlji 19,265.440 SIT brez DDV, nizki čevlji
14,765.100 SIT brez DDV, čevlji za motoriste
6,810.700 SIT brez DDV in najnižja vrednost:
visoki čevlji 14,837.720 SIT brez DDV, nizki
čevlji 11,120.550 SIT brez DDV, čevlji za
motorista 5,436.470 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: 1. 3. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 194-02
Ob-65263
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75.
3. Datum izbire: 13. 12. 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: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Emporio Medical d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,
2. Johnson & Johnson S. E. Podružnica
Ljubljana, Poslovna stolpnica BTC, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
3. Kastor M.D. d.o.o., Vošnjakova 6,
1000 Ljubljana,
4. Merit d.o.o., Šmartinska 130, 1000
Ljubljana,
5. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
6. Tosama d.d., Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale.
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7. Pogodbena vrednost:
1. 1,522.650 SIT brez DDV,
2. 466.556 SIT brez DDV,
3. 7,655.712,31 SIT brez DDV,
4. 36,147.275,78 SIT brez DDV,
5. 2,837.276,50 SIT brez DDV,
6. 32,492.431 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 1,522.650
SIT
brez
DDV;
1,522.650,00 SIT brez DDV,
2. 466.556 SIT brez DDV; 466.556 SIT
brez DDV,
3. 7,655.712,31 SIT brez DDV;
7,655.712,31 SIT brez DDV,
4. 36,147.275,78 SIT brez DDV;
36,147.275,78 SIT brez DDV,
5. 2,837.276,50 SIT brez DDV;
2,837.276,50 SIT brez DDV,
6. 32,492.431
SIT
brez
DDV;
32,492.431 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji na podlagi 1. točke prvega odstavka 20. člena ZJN – 1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-65272
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri najugodnejšega dobavitelja je bilo izdano 25. 1.
2002, obrazloženo obvestilo pa 29. 1.
2002. Podpis pogodb z dne 21. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: 282.000 litrov goriva,
II. sklop: 95.000 litrov kurilnega olja,
III. sklop: 5.280 litrov maziva - olja.
Odvzem pri distributerju za I. sklop, fco
Komunala Koper - Avtopark za II. in III. sklop.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev so bila
naslednja:
Za I. sklop: cena, oddaljenost distributerja od sedeža naročnika in plačilni pogoji.
Izbrani ponudnik je v kombinaciji razpisanih
meril zbral največje število točk, pri tem je
zbral bistveno večje število točk pri oddaljenosti od distributerja.
II. in III. sklop: cena, plačilni pogoji, rok
dobave, reference. Izbrana ponudnika sta v
kombinaciji razpisanih meril zbrala največje
število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,
II. sklop: Petrol d.d., Dunajska cesta 50,
1000 Ljubljana,
III. sklop: Avtotehna d.d., Celovška 175,
1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša po sklopih:
I. sklop: 34,750.420 SIT,
II. sklop: 5,739.615 SIT,
III. sklop: 1,189.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za I. in II.
sklop sta biti prejeti dve pravilni ponudbi, za
III. sklop pa štiri pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: 34,750.420 SIT, 34,750.420
SIT, obe brez DDV,
II. sklop: 5,977.115 SIT, 5,739.615
SIT, obe brez DDV,
III. sklop: 1,349.400 SIT, 1,189.800
SIT, obe 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: 1. 3. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-65307
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material; skladišče pisarniškega materiala naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Mladinska
knjiga Birooprema d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,745.833,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,803.705,20 SIT, 7,745.833,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65308
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material; skladišče pisarniškega materiala naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: DZS d.d.
Divizija trgovina, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,278.527,53
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,814.590 SIT, 8,278.527,53 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65309
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: orodja in mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 3: Elvegra
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 21,214.757
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,281.242 SIT, 21,214.757 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65310
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna zaščitna sredstva; 2402 kosov; glavno skladišče naročnika.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop B: Stik d.o.o., Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 14,844.825
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,844.825 SIT, 12,807.335 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65311
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna zaščitna sredstva; 461 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Zavas
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,137.412
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,137.412 SIT, 7,137.412 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65312
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna zaščitna sredstva; 2990 parov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop D: Zavas
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,989.515
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,126.150 SIT, 2,989.515 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65313
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna zaščitna sredstva; 235 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop E: Stik d.o.o.,
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 804.840 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 804.840 SIT, 804.840 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65314
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna zaščitna sredstva; 24.936
kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop F: Stik d.o.o.,
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 4,650.780 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,650.780 SIT, 4,650.780 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65315
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: orodja in mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 1: J-Rupert &
Co d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,253.370
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,513.906 SIT, 26,519.450 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65316
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: orodja in mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 2: Kosič
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,580.304
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,941.300 SIT, 16,580.304 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65317
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna zaščitna sredstva; 1196 parov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Zavas
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,270.224
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,270.224 SIT, 24,270.224 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65318
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: orodja in mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 1: J-Rupert &
Co d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,253.370
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,513.906 SIT, 26,519.450 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Ob-65319
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: orodja in mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 2: Kosič
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,580.304
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,941.300 SIT, 16,580.304 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: /
Elektro Maribor, d.d.
Št. 252
Ob-65353
1. Naročnik: Osnovna šola Vižmarje
Brod.
2. Naslov naročnika: Na gaju 2, 1210
Ljubljana Šentvid, tel. 01/512-11-98, faks
01/512-11-98.
3. Datum izbire: 5. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Na gaju 2,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kompletnost ponudbe, dobavni roki, plačilni rok, reference,
popusti, sponzorstvo, poreklo blaga, lastna
proizvodnja, odzivni čas za interventna naročila, reševanje reklamacij. Izbrani so bili
ponudniki, ki so ponujali nižjo ceno ob
zagotovljeni kvaliteti in so nudili boljše
pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop - olja in izdelki: Živila Kranj d.d.,
C. na Okroglo 3, Naklo ;
II. sklop - slaščičarski izdelki in keksi:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, Škofljica,
– Panex d.o.o., C. vstaje 5, Ljubljana
Šmartno;
III. sklop - meso in mesni izdelki:

– MIR, mesna industrija Radgona d.d.,
Lackova 22, Gornja Radgona,
– Mesarija Gregorc, Franc Gregorc s.p.,
Golniška c. 102, Kranj;
IV. sklop - sadni sokovi:
– Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana
Črnuče;
V. sklop - konzervirano in sušeno sadje:
– Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo;
VI. sklop - sadje:
– Agromrkac d.o.o., C. v Šmartno 29,
Ljubljana,
– Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo;
VII. sklop - zamrznjeni in konzervirani izdelki:
– Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo,
– PS Mercator d.d., sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, Ljubljana;
VIII. sklop - mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d.Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče;
IX. sklop - žita, mlevski izdelki in testenine:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, Škofljica,
– Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53,
Škofja Loka;
X. sklop - zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, Škofljica,
XI. sklop - sveža želenjava in suhe stročnice:
– Agromrkac d.o.o., C. v Šmartno 29,
Ljubljana,
– Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo;
XII. sklop - kruh in pekovsko pecivo:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
422, Škofljica,
– Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
Videm Dobrepolje;
XIII. sklop - ostalo prehrambeno blago:
– Živila Kranj d.d., C. na Okroglo 3, Naklo,
– Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. olja in izdelki: 439.117 SIT ;
II. slaščičarski izdelki in keksi:
– II/1: 1,847.104 SIT,
– II/2: 1,806.058 SIT;
III. meso in mesni izdelki:
– III/1: 11,737.936 SIT,
– III/2: 11,543.730 SIT;
IV. sadni sokovi:
– IV/1: 1,954.800 SIT,
– IV/2: 2,207.000 SIT;
V. konzervirano in sušeno sadje: 456.002
SIT,
VI. sadje:
– VI/1: 1,765.200 SIT,
– VI/2: 1,905.174 SIT;
VII. zamrznjeni in konzervirani izdelki:
– VII/1: 2,578.810 SIT,
– VII/2: 2,474.951 SIT;
VIII. mleko in mlečni izdelki:
– VIII/1: 3,496.165 SIT,
– VIII/2: 3,677.025 SIT;
IX. žita, mlevski izdelki in testenine:
– IX/1: 997.459 SIT,
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– IX/2: 1,131.686 SIT;
X. zamrznjeni izdelki iz testa: 993.600
SIT;
XI. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– XI/1: 1,505.900 SIT,
– XI/2 : 1,837.728 SIT;
XII. kruh in pekovsko pecivo:
– XII/1: 2,456.608 SIT,
– XII/2: 2,791.298SIT,
– XII/3: 2,648.344 SIT;
XIII. ostalo prehrambeno blago:
– XIII/1: 1,819.286 SIT,
– XIII/2: 1,179.410 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

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. 165-02
Ob-65099
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, faks
01/522-12-54.
3. Datum izbire: 24. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenoobrtniških, strojnih in elektro del za postavitev DSA aparata v prizidku DTS Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena vrednost 60%,
2. rok izvedbe 10%,
3. število izvedenih istovrstnih del 15%,
4. število zaposlenih 15%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EE Engineering, d.d., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,359.479,52
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,320.632 SIT z DDV in 43,359.479,52
SIT z 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: 27. 2. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 005-8/01-100
Ob-65100
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks
03/574-34-46; tel. 03/747-13-10.
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I. olja in izdelki: 439.117SIT, 360.203
SIT;
II. slaščičarski
izdelki
in
keksi:
2,237.200 SIT, 1,172.200 SIT;
lll. meso in mesni izdelki: 11,737.964
SIT, 11,543.730 SIT;
IV. sadni sokovi: 2,207.000 SIT,
1,954.800 SIT;
V. konzervirano in sušeno sadje:
456.002 SIT, 56.700 SIT;
VI. sadje: 2,276.300 SIT, 1,765.200
SIT;
VII. zamrznjeni in konzervirani izdelki:
2,578.810 SIT, 992.546 SIT;
VIII. mleko in mlečni izdelki: 3,677.025
SIT, 249.600 SIT;
IX. žita, mlevski izdelki in testenine:
1,131.686 SIT, 808.762 SIT;

X. zamrznjeni izdelki iz testa: 1,646.223
SIT, 973.080 SIT;
XI. sveža zelenjava in suhe stročnice:
2,062.540 SIT, 1,505.900 SIT;
XII. kruh in pekovsko pecivo: 4,095.986
SIT, 2,456.608 SIT;
XIII. ostalo
prehrambeno
blago:
1,908.350 SIT, 90.979 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
OŠ Vižmarje Brod

3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovodnega
omrežja Dramlje – Jazbine, II. faza, etapa B in C.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, rok izdelave, garancija in
reference, utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, najkrajši rok izvedbe, najdaljša
garancija.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPI, d.o.o. Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 36,404.662,67
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8% od pogodbene
vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 8, od tega
so bile 4 pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,816.443,90 SIT, 36,404.662,67
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001,
Ob-55446.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 2. 2002.
Občina Šentjur pri Celju

in ocenjene na podlagi sledečih meril iz
razpisne dokumentacije:
– cena maks. 75%,
– usposobljenost izvajalca maks. 5%,
– reference ponudnika maks. 10%,
– garancijski roki maks. 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZVR Šped d.o.o., Savska
cesta 3a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,360.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo vsa razpisana dela opravil brez podizvajalcev.
9. Število prejeih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,245.774,66 SIT, 17,280.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55877.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Št. 4/01
Ob-65135
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-14-10; e-mail: olga.funa@ljubljana.si.
3. Datum izbire: 24. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti neizkoriščenega podstrešja v stanovanje s komunalno in
energetsko ureditvijo v objektu Samova
25, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene

Št. 402-7/00-130
Ob-65137
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev poslovnih prostorov za pisarniško dejavnost v I. in II.
nadstropju objekta TZO 2 v Kočevju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Obnova d.o.o., Trg sv.
Jerneja 4, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 52,692.744
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,968.173 SIT, 48,919.843 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Občina Kočevje

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 2002/01
Ob-65087
1. Naročnik: LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Borovška 99a,
4280 Kranjska Gora, tel. 04/588-50-20.
3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje dejavnosti turistično informacijskega centra (TIC) za območje občine Kranjska
Gora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Turistično društvo Kranjska Gora, Tičarjeva 2, 4280 Kranjska Gora.
7. Pogodbena vrednost: 9,600.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,600.000 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: 27. 2. 2002.
LTO Zavod za turizem
občine Kranjska Gora
Ob-65095
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Elektro Gorenjska d.d.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode, Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj.
3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža opreme za transformacijo za
RTP Medvode 110/20/6,3 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, teh. karakteristike, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 312,530.640
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 302,530.640 SIT.
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 316,573.680 SIT; 312,530.640 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: /
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Št. 71/12-14/2002
Ob-65138
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
(fizično varovanje, receptorska dela in
obhodno varovanje objektov) Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal d.d., Zaloška 143,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,739.200 SIT
brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,347.265,20 SIT, 6,739.200 SIT brez
vključenega 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.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 268-7/2001
Ob-65255
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: 4. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: merjenje celotnega slovenskega omrežja in obdelava izmerjenih podatkov.
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.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Eurailscout, Inspection &
Analysis b.v., Buro Berlin Warschauerstr.
38-38, D 10243 Berlin.
7. Pogodbena vrednost: 2,263.523
EUR.
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: Ob-54214.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 2. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 023-38/2001-18
Ob-65273
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priloga 1A:
storitev 15: storitve predtiska že znanih
in novih obrazcev ter laserskega izpisovanja (dotiska) obrazcev s konfekcioniranjem/kuvertiranjem iz obstoječih podatkovnih baz. Izvajalec bo delo izvajal na
svoji lokaciji, prejel bo potrebne podatke za
izdelavo in predtisk obrazcev, podatke za
dotisk obrazcev - laserski izpis, pa bo prejemal od naročnika za zgoščenki (CD). Storitve se izvajajo z opremo izvajalca, reprodukcijskim materialom izvajalca, z operaterji in vzdrževalci izvajalca ter z izvajalčevimi
strokovnjaki za razvoj novih obrazcev na področju laserskega izpisovanja in konfekcioniranja/kuvertiranja. Naročnik navaja možnost oddaje storitev v skladu z 2. točko 1.
odstavka 97. člena ZJN-1. Oznaka javnega
razpisa: ARSKTRP-OPT-1/2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRO, d.o.o., Spodnje Priniče 24i, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 15,107.094
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,551.308 SIT, 15,107.094 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: 3. 12. 2001.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-65362
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor plačilnega agenta za izplačevanje obveznosti
iz naslova državnih nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni oddal naročila,
ker niso bili izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka
76. člena ZJN.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
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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: 27. 2. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

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: 1. 3. 2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02
Ob-65383
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projekta sanacije mostu čez Ljubljanico pri
Vrhniki VA 139 levi in VA 140 - desni
objket v km 12,140 na AC odseku 052
(652) Brezovica–Vrhnika .
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: COSTA d.o.o. Ljubljana,
Tržaška 132, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,140.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,627.100 SIT, 2,140.000 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: 1. 3. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 342-3/00
Ob-65295
Občina Izola-Comune di Isola objavlja

Št. 110-1/02
Ob-65384
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projekta sanacije mosta čez Pirešico VA
121 v km 6,555 odseka AC 040.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: COSTA d.o.o. Ljubljana,
Tržaška 132, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,750.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,261.000 SIT, 1,750.000 SIT.

Podelitev koncesij

javni razpis
za oddajo koncesije za upravljanje in
rabo namenskega turističnega
pristanišča v Izoli
1. Koncedent: Občina Izola-Comune di
Isola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan, je na podlagi
16. člena Odloka o namenskem turističnem
pristanišču (Uradne objave občine Izola, št.
9/00) – v nadaljevanju: Odlok in 133. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00 in 102/00), začela s postopkom
oddaje koncesije za upravljanje in rabo namenskega turističnega pristanišča v Izoli – v
nadaljevanju: marine v Izoli.
2. Predmet in obseg koncesije: predmet
koncesije je, v skladu s 3. členom Odloka,
upravljanje in uporaba območja marine v
Izoli. Območje marine obsega pristaniški
akvatorij, z njim neposredno povezani kopni
prostor ter njima pripadajočo pristaniško infrastrukturo in superstrukturo, v skupni izmeri 174.392 m2.
Koncesionar lahko skladno s predmetom koncesije in iz nje izvirajočimi pravicami
opravlja naslednje dejavnosti:
2.1 pristajanje, privez, oskrba, vzdrževanje, servisiranje in popravilo plovil;
2.2 prenočevanje in oskrba gostov;
2.3 druge gospodarske dejavnosti, ki
omogočajo popolnejšo in gospodarnejšo
uporabo pristanišča oziroma njegovih objektov in opreme;
2.4 gradnjo in vzdrževanje operativnih
obal, drugih objektov in naprav ter potrebnih globin v pristanišču.
Koncesionar je dolžan poleg obveznosti
in pogojev iz Odloka in koncesijske pogodbe, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije, zagotoviti:
– uporabo in vzdrževanje marine skladno z njeno namembnostjo, tehničnimi in
drugimi pogoji ter zahtevami varnosti plovbe; zagotovitev minimalnih tehničnih pogojev opremljenosti in minimalnih storitev, ki
jih za marine določajo veljavni predpisi o
merilih in načinu kategorizacije marine, in
sicer za ves čas trajanja koncesije;
– vzdrževanje reda v marini in upoštevanje navodil pristojnih državnih in občinskih
organov; po predhodnem soglasju župana
sprejem splošnega pristaniškega reda; zagotovitev odprtosti marine in sprehajalne
pešpoti po veljavnih prostorsko izvedbenih
aktih in zakonodaji;
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– gradnjo v okviru koncesije, natančneje
opredeljene v koncesijski pogodbi, ki obsega izgradnjo valobrana 3, pomola B s pripadajočimi privezi, pešpotjo nad manipulativno ploščadjo in pet pomolov s privezi za
potrebe občanov, recepcije in upravne prostore marine ter sanitarije na gradbeni parceli št. 44, poglobitev morskega dna v skladu s prostorskim aktom in odpravo vseh
tehničnih pomanjkljivosti na napravah za varnost plovbe. Navedena gradnja mora biti
izvedena v treh letih po sklenitvi koncesijske pogodbe.
3. Trajanje koncesije: koncesija se odda
za fiksno obdobje 35 let od sklenitve koncesijske pogodbe.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– biti mora pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji;
– registriran mora biti za opravljanje dejavnosti marin;
– nominalni znesek osnovnega kapitala
kandidata, ne glede na njegovo organizacijsko obliko, mora znašati najmanj tri-krat toliko, kolikor to predpisuje Zakon o gospodarskih družbah za delniške družbe;
– biti mora organizacijsko, kadrovsko,
tehnično in finančno sposoben za opravljanje dejavnosti marin.
5. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: kandidaturi morajo biti priloženi vsi
izpolnjeni obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, to so:
5.1 dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra), ki dokazuje obstoj kandidata in njegovo registracijo v Republiki Sloveniji; dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni;
posebej poudarjamo pogoj, da mora nominalni znesek osnovnega kapitala kandidata,
ne glede na njegovo organizacijsko obliko,
znašati najmanj tri-krat toliko, kolikor to
predpisuje Zakon o gospodarskih družbah
za delniške družbe;
5.2 dokazilo o registraciji kandidata za
opravljanje dejavnosti marin, šifra 92.621 iz
SKD;
5.3 potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5.4 potrdilo pristojnega sodišča, da kandidatu v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je kandidatu prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa;
5.5 potrdilo pristojnega davčnega organa, da ima kandidat poravnane vse davke in
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni in ga izda Davčna uprava RS;
5.6 dokazila o finančni in poslovni sposobnosti kandidata, to so: statistični podatki
iz bilance stanja in statistični podatki iz bilance uspeha za pretekla tri poslovna leta in
poročili o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem za družbe, ki so zavezane
k reviziji, za poslovni leti 1999 in 2000 (poslovno leto traja od 1. 1. do 31. 12.);
5.7 potrdilo, da kandidat nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Izola;
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5.8 ponudba o višini koncesijske dajatve na m2, ki ne sme biti nižja od 0,75
EUR/m2;
5.9 bančna garancija prvorazredne banke za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi
poziv brez ugovora, v višini 30,000.000 SIT,
za dobo enega leta, z možnostjo podaljšanja do sklenitve koncesijske pogodbe;
5.10 dokazilo, da ima kandidat sklenjeno zavarovalno pogodbo proti odgovornosti, ki jo s svojim delovanjem povzroči tretji
osebi;
5.11 izjava kandidata o organizacijski,
kadrovski in tehnični sposobnosti za opravljanje dejavnosti;
5.12 izjava kandidata z opisom dinamike gradnje, opisane pod 2. točko tega razpisa;
5.13 parafiran osnutek koncesijske pogodbe – parafirana mora biti vsaka stran
pogodbe posebej;
5.14 izjava kandidata o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije;

Javni razpisi
Popravek
Ob-65434
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Pomurje in Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota, objavljata RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje in Mestna občina Murska Sobota, v sodelovanju z Novo
Ljubljansko banko d.d. Ljubljana, Divizija
Pomurje popravek razpisa za dolgoročne
kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63473.
Popravek razpisa je v 1. točki, in sicer:
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za
dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 60,000.000 SIT. Kreditojemalec lahko zaprosi tudi za poroštvo pri RRA Mura
d.o.o. “Garancijska shema za Pomurje” v
višini 50-70%, vendar garancija ne sme
presegati 5,000.000 SIT.
Ostali pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Mestna občina Murska Sobota
Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o. Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje
Št. 59/02
Ob-65086
Na podlagi 18. člena v zvezi s 3. členom
Zakona o uresničevanja javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
in v skladu s četrto alineo 1. točke 3. člena
Pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov in oblikovanju kulturnih projektov, ki
se financirajo in sofinancirajo iz državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 74/01) ter V.
poglavja Priloge I k Sklepu št.
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5.15 izjava kandidata, da ni podal zavajajočih podatkov in da vse navedbe, ki jih je dal
v kandidaturi, ustrezajo dejanskemu stanju.
6. Merilo za izbor koncesionarja: edino
merilo za izbiro koncesionarja je višina ponujene koncesijske dajatve za m2 v koncesijo podeljenega območja marine. V primeru
dveh ali več enakih ponujenih najvišjih koncesijskih dajatev bo imel prednost pri izbiri
kandidat, ki bo z dokazili iz točke 5.6 izkazal boljšo poslovno uspešnost po kriterijih,
določenih v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo kandidature: zadnji rok
za oddajo kandidature je torek, 7. 5. 2002.
8. Razpisna dokumentacija in kontaktna
oseba: razpisna dokumentacija obsega vse
obrazce za izjave, navedene v 5. točki tega
razpisa, besedilo Odloka, osnutek koncesijske pogodbe in navodila za izpolnitev
obrazcev.
Interesenti dobijo razpisno dokumentacijo na pisno zahtevo ali osebno pri Uradu
za gospodarske javne službe Občine Izola,

na naslovu Postojnska ulica 3, Izola, tel.
05/66-00-200 – predstojnik urada Tomaž
Umek, kjer so jim na voljo tudi vse dodatne
informacije.
9. Dostava kandidature: kandidat mora
dostaviti kandidaturo z vsemi zahtevanimi
dokazili in dokumenti (v petih izvodih) v zapečateni ovojnici z oznako “Javni razpis za
koncesijo marina v Izoli – ne odpiraj” in z
vidno označeno identifikacijo kandidata na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, najkasneje do roka, določenega v 7. točki, in sicer po pošti s povratnico
ali osebno v vložišče Občine Izola, Postojnska 3, 6310 Izola.
10. Zaključek postopka: o kraju in uri
odpiranja kandidatur bodo vsi kandidati, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni. O izbiri koncesionarja bo
upravni organ Občine Izola odločil najkasneje 45 dni po odpiranju kandidatur, in
sicer z upravno odločbo.
Občina Izola

508/2000/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. februarja 2000 o uvedbi
programa kultura 2000 ter Sklepa št.
1/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija
o sprejemu določil in pogojev za udeležbo
Republike Slovenije v programu “Kultura
2000“ Ministrstvo za kulturo Republiko Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

– besedilo razpisa,
– merila in kriterije,
– naloge Kulturne stične točke,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
VIII. Oddaja in dostava predlogov: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v
razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 10. do 13. ure ter v sredo
od 10. do 15.30).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Ponudba mora biti predložena na naslov: Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, do
8. 4. 2002 oziroma do tega dne oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis za
opravljanje storitev Kulturne stične točke v
Republiki Sloveniji. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
8. 4. 2002 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.
IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Vesna Jurca Tadel, e-mail: vesna.jurca@gov.si, tel. 478-59-52.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko VIII.

javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Kulturne stične
točke (Cultural Contact Point) v
Republiki Sloveniji
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa: (so)financiranje kulturnega projekta na področjih posredovanja kulturnih vrednot v okviru opravljanja storitev Kulturne stične točke v RS v
letu 2002.
II. Razpisna področja: javni ciljni razpis
obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev Kulturne stične točke.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji
in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija.
IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2002 znaša
8,700.000 SIT
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 1. novembra 2002.
VI. Razpisni rok: razpis se prične 8. 3.
2002 in zaključi 8. 4. 2002.
VII. Kriteriji in merila za izbor ponudbe
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– posebne pogoje za opravljanje nalog
Kulturne stične točke,
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XI. Obveščanje o izboru: ministrstvo bo
predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog,
ki bo 12. 4. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Št. 380/2002
Ob-65437
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/01), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01 in 111/01) in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01),
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za dodelitev subvencij zvezam in
društvom v letu 2002
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je dodelitev subvencij zvezam in
društvom.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo zveze
društev in društva, ki:
– so registrirana pri pristojnem državnem organu,
– izvajajo dejavnost, ki v pretežni meri
sodi na področje vzgoje in izobraževanja,
– v svoje programe vključujejo predšolske otroke, učence, dijake in študente ter
strokovne delavce,
– izvajajo programe in projekte po vsej
Sloveniji oziroma njenem pretežnem delu.
Razpis ne velja za društva, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo.
b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– odločbo o registraciji zveze društev
oziroma društva,
– temeljni akt zveze društev oziroma
društva.
4. Merila za dodelitev sredstev
– prispevek društva k razvoju interesnih
oblik vzgoje in izobraževanja, ki niso vključene v institucionalne oblike vzgoje in izobraževanja,
– prispevek društva k dopolnitvi in razvoju institucionalnih oblik vzgoje in izobraževanja,
– članstvo oziroma številčnost ljudi, ki
so vključeni v programe društva,
– društvo je prejemnik priznanj na državni ali mednarodni ravni ali je delovanje
društva javno priznano ali potrjeno na drug
način,
– obseg programa društva,
– finančna vrednost programa,
– višina sredstev iz drugih virov.
5. Strokovna komisija: postopek javnega razpisa in dodelitve subvencij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica za
šolstvo, znanost in šport.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
17,000.000 SIT.

Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in
glede na merila, opredeljena v 4. točki tega razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2002, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog:
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlogo na razpis je potrebno poslati
najpozneje do 16. 4. 2002, na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovnošolstvo, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji
naslov tudi osebno prinesejo do 16. 4.
2002, do 14. ure.
Opremljenost vloge: vlogo je potrebno
poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “ Ne odpiraj – Prijava
na razpis za subvencioniranje zvez in
društev“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje vlog v skladu z
2. točko 77. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 45 dni od zaključka
razpisa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovnošolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana, tel.
01/478-53-84, ali poiščejo na internetu
na naslovu: http://www.mss.edus.si/ministrstvo/mss/razpis_subv_zd_2002.asp.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 381/2002
Ob-65438
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/01), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01 in 111/01) in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01),
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinske in
strokovne periodike v letu 2002
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje:
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– strokovne periodike,
– mladinske periodike.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) na razpis lahko založniki prijavijo revije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– revija je vpisana v evidenco javnih glasil pri pristojnem republiškem organu;
– revija izhaja najmanj eno leto;
– revija sodi med mladinsko periodiko,
ki obravnava razvoj in dosežke z vseh področij človekove ustvarjalnosti, prirejene
razvojnim stopnjam predšolskih otrok,
učencev, dijakov ali študentov oziroma
med strokovno periodiko, namenjeno razvoju posameznih področij v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter strokovnemu izobraževanju in informiranju strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju;
– uredniško revija namenja najmanj
70% celotnega obsega vzgojnim in izobraževalnim vsebinam;
– revija največ 10% celotnega obsega
namenja za ekonomsko – propagandna
sporočila;
– revija je po vsebini skladna s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
b) vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec ter:
– obvezne priloge:
– uredniški program za leto 2002, praviloma potrjen na uredniškem odboru in
utemeljitev, v čem je prijavljena revija avtonomna glede na sorodne publikacije;
– dokument o vpisu revije v evidenco
javnih glasil pri pristojnem državnem organu;
– predračun tiskarne, ki mora vsebovati
vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno
revije, iz predračuna mora biti razvidna cena tiska na izvod revije;
– en izvod revije;
– neobvezne priloge:
– reference članov uredniškega odbora;
– reference (citiranost) o reviji, o njenih
avtorjih ali njihovih prispevkih iz revije.
4. Merila za dodelitev sredstev
a) za strokovno periodiko:
– strokovna ter estetska kakovost revije;
– vsebinsko pokriva revija izključno oziroma predvsem področje vzgoje in izobraževanja;
– informativna in strokovna revija namenjena pedagoškim delavcem;
– revija, ki je pedagoškim delavcem v
pomoč pri izvedbi pouka;
– obseg revije;
– naklada;
– višina sredstev iz drugih virov;
– višina naročniške cene za leto 2002;
b) za mladinsko periodiko:
– strokovna ter estetska kakovost revije;
– vsebinsko pokriva revija izključno oziroma predvsem področje vzgoje in izobraževanja;
– višina naročniške cene za leto 2002;
– višina sredstev iz drugih virov;
– naklada;
– obseg revije.
5. Strokovna komisija: postopek javnega razpisa in dodelitve subvencij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica za
šolstvo, znanost in šport.
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6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
57,000.000 SIT od tega:
– 31,000.000 SIT za sofinanciranje
strokovne periodike in
– 26,000.000 SIT za sofinanciranje
mladinske periodike.
Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in
glede na merila, opredeljena v 4. točki tega razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2002, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlogo na razpis je potrebno poslati
najpozneje do 16. 4. 2002, na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovnošolstvo, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji
naslov tudi osebno prinesejo do 16. 4.
2002, do 14. ure.
Opremljenost vloge: vlogo je potrebno
poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava
na razpis za subvencioniranje periodike“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Vloge, ki ne bodo imele obveznih prilog, navedenih v 3. točki tega razpisa in
vloge, ki ne bodo v skladu s pogoji, določenimi v tej točki tega razpisa, bodo zavržene.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje vlog v skladu z
2. točko 77. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 45 dni od zaključka
razpisa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Sektor za osnovnošolstvo, Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 01/478-53-84, ali poiščejo
na internetu na naslovu: http://
www.mss.edus.si/ministrstvo/mss/razpis_subv_per_2002.asp.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 23/2002
Ob-65250
Na podlagi določil Študentskega odloka o interesnih dejavnostih študentov in
pridruženem članstvu Študentske organizacije Univerze v Mariboru in sredstev za
financiranje iz 2. točke 4. člena tega odloka, obseg katerih je določil Študentski parlament Študentske organizacije Univerze v
Mariboru, objavlja Študentska organizacija
Univerze v Mariboru razpis za financiranje
interesnih dejavnosti študentov v okviru pridruženih članom ŠOUM, ki jim bo na pod-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
lagi tega razpisa podeljen status pridruženih članov ŠOUM za leto 2002.
razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti
študentov v okviru pridruženih članov
ŠOUM v letu 2002
Ime oziroma naziv in sedež izdajatelja
razpisa: izdajatelj razpisa je Študentska organizacija Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: ŠOUM), Gosposvetska c. 83, 2000
Maribor.
a) Predmet razpisa: predmet razpisa je
zagotavljanje in sofinanciranje interesnih
dejavnosti društev, zvez društev in zavodov, ki jim bo na podlagi tega razpisa podeljen status pridruženih članov ŠOUM za
leto 2002.
b) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na razpis
a) Na podlagi razpisa se lahko financirajo programi demokratično organiziranih
(1) društev z najmanj 150 člani, od katerih ima najmanj 75 odstotkov status študenta ali dijaka, v društvenih izvršilnih in
nadzornih organih pa sodelujejo tudi študentje ali dijaki;
(2) zvez društev z najmanj 500 člani
društev - članic zveze društev, od katerih
ima najmanj 75 odstotkov status študenta
ali dijaka, v društvenih in zveznih izvšilnih
in nadzornih organih pa sodelujejo tudi študentje ali dijaki;
(3) zavodov, ki izvajajo dejavnosti za študente, dijake ali mlade v celoti.
b) Na ta razpis lahko kandidirajo kandidati, ki so v letu 2001 izvedli najmanj 10
programov interesnih in obštudijskih dejavnosti študentov, dijakov in mladih na področju Univerze v Mariboru, in to dokažejo
z ustreznim opisom izvedenih dejavnosti
ter drugimi dokazili (medijske objave in podobno).
c) Financirani bodo le programi interesnih in obštudijskih dejavnosti študentov,
dijakov in mladih na področju Univerze v
Mariboru. Financirani ne bodo programi
pravnih oseb s statusom študentske organizacije lokalne skupnosti. Na podlagi tega
razpisa ne bodo financirani dejavnosti nosilcev študentskih programov posebnega pomena. Kandidat ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do izdajatelja.
d) Kandidat s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa ter preverjanjem izpolnjevanja pogojev tega razpisa s strani
pooblaščenih oseb izdajatelja.
e) Programi, kandidirani na razpisu, morajo zasledovati cilje po izgrajevanju študentom prijaznega univerzitetnega okolja,
kulturne, intelektualne in telesne rasti posameznika ter skupnosti.
c) Merila za dodelitev sredstev
O razdelitvi sredstev, ki so predmet tega razpisa, bo odločala strokovna komisija
na podlagi:
(1) izpolnjevanja pogojev, določenih s
tem razpisom;
(2) izvedenih programov v letu 2001;
(3) naravi in namenu kandidiranih programov;
(4) interesa ŠOUM za izvedbo prijavljenih programov v letu 2002.

Zaradi omejenega obsega sredstev si
izdajatelja pridržuje pravico, da ne izbere
kandidatov, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, če so sredstva izčrpana na
podlagi prostega preudarka strokovne komisije.
d) Okvirna višina sredstev in rok porabe
sredstev: sredstva, ki so predmet tega razpisa, znašajo 50,000.000 SIT. Sredstva,
ki bodo dodeljena posameznim kandidatom, se morajo porabiti skladno s prijavljeno namembnostjo v letu 2002 skladno s
pravili, ki urejajo to področje.
e) Rok za oddajo ponudb, dvig dokumentacije in opremljenost ponudb
a) Rok in način predložitve ponudb: kandidati morajo ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto
najkasneje do 20. 3. 2002 na naslov: ŠOUM, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor.
b) Ponudbo za razpis je potrebno poslati
v zaprtem ovitku velikosti A4, na katerem
mora biti vidna označba: “Ne odpiraj - Za
razpis” in naziv kandidata. Izdajatelj bo odločal le o ponudbah, ki bodo veljavno opremljene in pravočasno predložene izdajatelju,
druge ponudbe bodo vrnjene kandidatom.
c) Posamezna ponudba na razpis mora
biti izdelana izključno na razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani prejmejo v tajništvu ŠOUM, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor, vsak delavnik med 12. in 14. uro ali
na www.soum.si.
d) Za dodatne informacije se lahko obrnete na razpis@soum.si.
f) Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev in obvestila o izidu razpisa:
a) Javno odpiranje ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija
22. 3. 2002 ob 15. uri v sejni sobi ŠOUM.
Na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno pooblastilo ponudnika. Ponudniki
bodo prejeli zapisnik odpiranja ponudb.
b) Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja ponudb.
c) Naročnik bo hkrati s poslanim
sklepom o izboru pozval kandidata, ki mu
bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se kandidata v roku
8 dni od prejema ne odzove na poziv, se
šteje, da je odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
Študentska organizacija
Univerze v Mariboru
Ob-65348
Na podlagi 2. in 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi (Ur. l. RS, št. 24/98) Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov
in nakup opreme za potrebe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
1. Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Program razpisa: sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju
prostorov in nakupa opreme za potrebe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
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3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
tega razpisa znaša 40,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju vlog: prošnjo
za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup
opreme za potrebe kulturnih dejavnosti
mladinskih kulturnih centrov lahko vložijo:
– ljubiteljska kulturna društva, ki posedujejo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– zavodi in ustanove, ki v svojih prostorih omogočajo izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– nevladne, neprofitne in prostovoljne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko kulturno delo ali izvajajo kulturne projekte za
mlade.
Delež sofinanciranja usposobitve prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ne more preseči 50% celotne predračunske vrednosti
projekta. Prosilci morajo zagotoviti najmanj
50% delež sofinanciranja iz sredstev lokalnih skupnosti ali drugih virov.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti
obnove, ki bodo na kar najbolj učinkovit
način vzpostavili ali izboljšali pogoje za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli nosilci projektov, ki se bodo izkazali z dosedanjimi
dosežki na tem področju in z uspehi sodelovanja z drugimi organizacijami in ustanovami.
5. Rok začetka in dokončanja projekta:
projekt mora biti izveden med 1. 5. 2002
in 15. 10. 2002. Izvajalec dolgoročnejšega projekta lahko pridobi sredstva sofinanciranja le za tisti del projekta, ki sega v
navedeno obdobje.
6. Razpisni naslov, razpisni rok in način
predložitve vlog: vloge je treba nasloviti na
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, pp.
1699, Štefanova 5, 1001 Ljubljana.
Obravnavane bodo le tiste vloge, ki jih
bo razpisovalec prejel do razpisnega roka.
Razpisni rok je 5. april 2002.
Vlogo je treba oddati v pisni obliki in to
na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije. Vloženi dokumenti morajo biti
izpolnjeni čitljivo in popolno.
Prosilec mora vlogo predložiti v zapečatenem ali tako zaprtem ovitku, da je na
odpiranju možno preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil predan. Če posamezni
prosilec predloži več vlog, mora biti vsaka
v svojem ovitku.
Na vsakem ovitku mora biti naveden naslovnik in oznaka: Razpis Oprema-Prostori-2002 – Ne odpiraj! Na hrbtni strani (vsakega) ovitka mora biti naveden poštni naslov pošiljatelja.
7. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo ter morebitne dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Javnem
skladu RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, Štefanova 5 (Marko Studen, sekretar
nadzornega sveta sklada), praviloma vsak
delavnik med 10. in 12. uro, tel.
01/24-10-508 ali 031/267-031, telefaks
01/24-10-510,
elektronska
pošta:
slkd@slkd.si ali marko.studen@slkd.si; po
predhodnem dogovoru pa tudi zunaj navedenega časa. Zadnji rok, do katerega lah-

ko prosilci dobijo informacije je sreda, 3.
aprila 2002 do 12. ure.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: prosilci
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-65349
Na podlagi 2. in 5. člena zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi (Ur. l. RS, št. 24/98) Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov
in nakup opreme za potrebe kulturnih
dejavnosti mladinskih kulturnih
centrov
1. Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Program razpisa: sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju
prostorov mladinskih kulturnih centrov in
nakup opreme za potrebe kulturnih dejavnosti mladinskih kulturnih centrov.
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
tega razpisa znaša 14,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju vlog: prošnjo
za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup
opreme za potrebe kulturnih dejavnosti
mladinskih kulturnih centrov lahko vložijo:
– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo in izvajajo kulturne projekte za
mlade;
– nevladne, neprofitne in prostovoljne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko kulturno delo ali izvajajo kulturne projekte za
mlade.
Delež sofinanciranja usposobitve prostorov in nakupa opreme za potrebe kulturnih dejavnosti mladinskih kulturnih centrov ne more preseči 50% celotne predračunske vrednosti projekta. Prosilci morajo
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz sredstev lokalnih skupnosti ali drugih
virov.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti
obnove, ki bodo na kar najbolj učinkovit
način vzpostavili ali izboljšali pogoje za kulturno dejavnost mladih.
Prednost pri izbiri bodo imeli nosilci projektov, ki se bodo izkazali z dosedanjimi
dosežki na tem področju in z uspehi sodelovanja z drugimi organizacijami in ustanovami.
5. Rok začetka in dokončanja projekta:
projekt mora biti izveden med 1. 5. 2002
in 15. 10. 2002. Izvajalec dolgoročnejšega projekta lahko pridobi sredstva sofinanciranja le za tisti del projekta, ki sega v
navedeno obdobje.
6. Razpisni naslov, razpisni rok in način
predložitve vlog: vloge je treba nasloviti na
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, pp.
1699, Štefanova 5, 1001 Ljubljana.
Obravnavane bodo le tiste vloge, ki jih
bo razpisovalec prejel do razpisnega roka.
Razpisni rok je 5. april 2002.
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Vlogo je treba oddati v pisni obliki in to
na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije. Vloženi dokumenti morajo biti
izpolnjeni čitljivo in popolno.
Prosilec mora vlogo predložiti v zapečatenem ali tako zaprtem ovitku, da je na
odpiranju možno preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil predan. Če posamezni
prosilec predloži več vlog, mora biti vsaka
v svojem ovitku.
Na vsakem ovitku mora biti naveden naslovnik in oznaka: Razpis MKC 2002 – Ne
odpiraj! Na hrbtni strani (vsakega) ovitka
mora biti naveden poštni naslov pošiljatelja.
7. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo ter morebitne dodatne informacije lahko prosilci dobijo na Javnem
skladu RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, Štefanova 5 (Marko Studen, sekretar
nadzornega sveta sklada), praviloma vsak
delavnik med 10. in 12. uro, tel.
01/24-10-508 ali 031/267-031, telefaks
01/24-10-510,
elektronska
pošta:
slkd@slkd.si ali marko.studen@slkd.si; po
predhodnem dogovoru pa tudi zunaj navedenega časa. Zadnji rok, do katerega lahko prosilci dobijo informacije je sreda, 3.
aprila 2002 do 12. ure.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: prosilci
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 316-15/2002
Ob-65357
Na podlagi zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99 in 124/00), proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l.
RS, št. 103/01), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002
(Ur. l. RS, št. 103/01), zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. l.
RS, št. 71/94, 47/97, 60/99, 30/01),
IX. poglavja Energetskega zakona (Ur. l.
RS, št. 79/99) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01) objavljamo
javni razpis
za dodelitev subvencij občinam in
upraviteljem javnih in
večstanovanjskih stavb za energetske
preglede javnih stavb, energetske
zasnove občin in pripravo investicijske
dokumentacije za projekte učinkovite
rabe energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
– Subvencioniranje energetskih pregledov javnih in večstanovanjskih stavb. Za
pridobitev subvencije za energetski pregled javne ali večstanovanjske stavbe lahko kandidirajo občine in upravljalci javnih
ali večstanovanjskih stavb, ki za izvedbo
energetskega pregleda iste stavbe niso
prejeli subvencije v obdobju zadnjih 5 let
in katerih strošek za porabljeno energijo v
preteklem letu je presegal 2,500.000 SIT.
Višina subvencije za posamezen energet-

Stran

2116 / Št. 20 / 8. 3. 2002

ski pregled, v odvisnosti od stopnje zahtevnosti in višine stroška za porabljeno
energijo v preteklem letu, znaša med
250.000 SIT in 1,800.000 SIT. Natančneje je višina subvencije posameznega pregleda podana v razpisni dokumentaciji. Višina subvencije ne presega polovice višine
zneska, navedenega v pogodbi med prosilcem subvencije in izvajalcem energetskega pregleda. Višina subvencije za izvedbo energetskega pregleda objekta, kjer
je bil pred 5 ali več leti pregled že izveden,
lahko v odvisnosti od sprememb, nastalih v
tem času, znaša največ do 2/3 višine subvencije za objekt, kjer se izvaja energetski
pregled prvič.
– Subvencioniranje energetskih zasnov
občin. Za to subvencijo lahko kandidirajo
občine, ki v zadnjih 5 letih niso prejele subvencije za izdelavo energetske zasnove.
Agencija bo subvencionirala samo tiste
energetske zasnove, ki bodo zajemale občino kot celoto in ne samo posamezne dele
občine. Na razpis se lahko prijavi tudi več
občin s skupno energetsko infrastrukturo in
skupnim programom del za izdelavo energetske zasnove. V tem primeru vsaka občina nastopi kot samostojen prosilec, ki mora
poleg ostale zahtevane dokumentacije predložiti tudi pisni dokument o dogovoru za
izdelavo skupne energetske zasnove več
občin. Pogoj za prijavo na razpis je predhodno podpisana pogodba med občino oziroma občinami in izvajalcem energetske zasnove.Višina subvencije je v odvisnosti od
števila prebivalcev občine in obsega dela
določena v skladu z metodologijo, navedeno v razpisni dokumentaciji, in znaša od
1,500.000 SIT do največ 15,000.000 SIT.
Višina subvencije za pripravo energetske zasnove občine, kjer je bila le ta pred 5 ali več
leti že izdelana, lahko, v odvisnosti od sprememb, ki so v tem času nastopile, znaša do
2/3 višine subvencije za občino, kjer zasnova še ni bila narejena. V vsakem primeru
znaša višina subvencije za izdelavo energetske zasnove občine največ do polovice
vrednosti izvajalske pogodbe.
– Subvencioniranje priprave investicijske dokumentacije za projekte učinkovite
rabe energije v fazi načrtovanja, skladne z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega značaja. Za to lahko kandidirajo občine,
ki na osnovi izdelane energetske zasnove
in/ali energetskega pregleda pripravljajo
projekte učinkovite rabe energije, za katere še niso dobili subvencije, predvidena
višina investicije pa znaša najmanj 25 mio
SIT. Priprava investicijske dokumentacije
za projekte daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso ni predmet tega razpisa. Višina
subvencije, ki je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji, znaša v odvisnosti od
preliminarne višine stroškov investicije, stopnje obdelave investicijske dokumentacije
in od kompleksnosti predvidene investicije
od 250.000 SIT do največ 1,800.000 SIT.
V okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa se s subvencijo pokrije prosilcu
največ do polovice zneska, navedenega v
pogodbi med njim in izvajalcem naloge.
Za odobritev subvencije mora prosilec, ki
je porabnik proračunskih sredstev, razen podatkov, ki so navedeni v razpisni dokumenta-
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ciji, predložiti tudi veljavno pogodbo z izvajalsko organizacijo o izvajanju energetskega
pregleda, priprave investicijske dokumentacije za projekt učinkovite rabe energije oziroma energetske zasnove in dokumentacijo, iz
katere je razvidno, da je bila izvajalska organizacija izbrana v skladu z zakonom o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Natančnejša merila in pogoji za odobritev subvencioniranja so podani v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 2525-2591 je za subvencioniranje predmetov tega razpisa predviden
skupni znesek v višini 30,000.000 SIT, od
tega 18,000.000 SIT v letu 2002 in
12,000.000 SIT v letu 2003.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev: od septembra 2002 do konca maja
2003.
Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo vložene najkasneje en delovni
dan pred odpiranjem do 15. ure, v tajništvu, na naslovu Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z naslovom prosilca, napisom
“Vloga – Ne odpiraj!” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
5. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek,
29. 3. 2002, nato pa vsak drugi delovni
petek v mesecu do porabe razpisanih sredstev, na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob 14. uri, v
sejni sobi Agencije. Odpiranja vlog ne bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za naslednja odpiranja, ki tudi ne bodo javna, bo 10 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv po telefonu 01/300-69-97.
6. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
7. Prosilci lahko dvignejo brezplačno
razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike Slovenije za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 15. ure, ali jo z navedbo
svojega polnega naslova naročijo na naslovu info.aure@gov.si, od koder jim bo posredovana po elektronski pošti.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 403-28/2002
Ob-65231
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00) in 8. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) Občina
Ajdovščina objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke
in mladino, humanitarnih organizacij
in drugih neprofitnih organizacij v letu
2002

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se izvajajo na območju Občine Ajdovščina, in sicer: I. programov za otroke in mladino, II. programov
humanitarnih organizacij, III. programov
ostalih neprofitnih organizacij.
2. I. Programi za otroke mladino
a) Na področju programov za otroke in
mladino se sofinancira:
– mladinske skupine, klube, društva ter
druge organizacije, ki izvajajo programe namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih,
– prireditve za mlade, večjega obsega,
– letovanja otrok in mladine.
Programe lahko prijavijo društva in druge institucije, ki imajo sedež na območju
Občine Ajdovščina. Izjemoma se sofinancira tudi programe izvajalcev, ki nimajo sedeža na območju občine, v kolikor se program izvaja na območju občine in pomeni
bistveno popestritev programov namenjenih mladim.
b) Enkratne denarne pomoči se zagotavljajo za:
– izjemne dosežke nadarjenim učencem, dijakom in študentom,
– sofinanciranje dodatnega izobraževanja učencev, dijakov in študentov izven rednih šolskih oziroma študijskih programov.
Na razpisu lahko sodeluje udeleženec,
ki ima stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.
3. II. Programi humanitarnih organizacij
Na področju humanitarnih organizacij se
sofinancira:
– socialne programe društev in drugih
institucij katerih namen je razvijanje in uveljavljanje skupinskih oblik dela, samopomoči in samoorganizacije ter prostovoljnih
oblik dela.
Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina ter programe drugih organizacij organiziranih za več občin, katerih
program se izvaja tudi na območju občine
in so vanj vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina.
4. III. Programi ostalih neprofitnih organizacij.
Na področju programov ostalih neprofitnih organizacij se sofinancira programe,
ki pomenijo bistveno popestritev življenja v
Občini Ajdovščina z novostmi in kvaliteto in
niso financirani iz drugih proračunskih postavk.
Sofinancira se programe organizacij in
društev, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina.
5. Posamezni prijavljeni program bo občina sofinancirala v skladu z razpisnimi pogoji in pogoji določenimi v merili, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo vlog za programe otrok
in mladine, humanitarnih organizaciji in
ostalih neprofitnih organizacij je 25. 3.
2002.
Rok za oddajo vlog za pridobitev enkratne denarne pomoči je 30. 4. 2002 za
prvi krog sofinanciranja, 31. 10. 2002 za
drugi krog sofinanciranja.
Prijave v zaprti kuverti z ustrezno oznako
programa, ne odpiraj – vloga, se pošlje po
pošti ali odda na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Šteje
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se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po
pošti priporočeno ali osebno prinešena do
14. ure.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina.
Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 30 dni po roku za oddajo vlog
za sofinanciranje.
Občina Ajdovščina
Ob-65232
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za subvencioniranje programov
strokovnega dela združenj ki
pospešujejo razvoj kmetijskih
dejavnosti in podeželja ter organizacijo
prireditev na podeželju v letu 2002
I. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje programov strokovnega dela združenj, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter organizacijo prireditev
na podeželju na naslednjih področjih:
Programi strokovnega dela
Subvencionirajo se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi
tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti;
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij;
– zastopanje članov na predstavitvah
združenja in promocijah njihovih dejavnosti;
– programi s področja oblikovanja organiziranosti;
– programi medsosedske pomoči;
– programi ohranjanja etnološke dediščine – domača obrt in običaji.
Prireditve
Subvencionirajo se prireditve, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov
razvoj.
II. Skupni znesek sredstev namenjen za
subvencioniranje je: 5,700.000 SIT, od
tega:
– za subvencioniranje programov strokovnega dela združenj, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja, v višini 2,500.000 SIT;
– za subvencioniranje prireditev na podeželju v višini 3,200.000 SIT.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci za pridobitev sredstev po
tem razpisu so pravne osebe – združenja,
ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti
in podeželja na območju Mestne občine
Ljubljana. Društva, ki pospešujejo razvoj podeželja, morajo imeti najmanj 60% članov iz
vrst kmetov.
IV. Merila za izbiro programov
Subvencioniranje združenj ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja:
1. število članov, ki jih zastopa društvo;
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa;
3. vključevanje nečlanov;

4. vsebina programa (izobraževanje, sodelovanje in soorganizacija prireditev ali
predstavitev, skrb za naravno in kulturno dediščino, oživljanje kraja, vključevanje mladine v programe…).
Subvencioniranje prireditev na podeželju:
1. delež lastnih sredstev,
2. tradicionalnost prireditve,
3. vsebina prireditve (nove vsebine, vključevanje zunanjih ponudnikov, regionalni pomen…).
V. Višina dodeljenih sredstev
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa.
VI. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi
Vloga za razpis se pripravi na obrazcih,
ki jih dobite v Referatu za kmetijstvo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem,
Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana.
K ustrezno izpolnjeni razpisni dokumentaciji je potrebno priložiti:
1. potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
2. izjavo vlagatelja o resničnosti podatkov – razpisni obrazec št. 10;
3. izjava vlagatelja da je seznanjen z razpisnimi pogoji in merili in se strinja z vzorcem pogodbe- razpisni obrazec št. 11;
4. seznam članov – kmetov (priložijo naj
ga društva, ki skrbijo za razvoj podeželja).
VII. Rok za predložitev vlog in način njihove oddaje
Vlogo za dodelitev sredstev po tem razpisu s vsemi prilogami, je treba poslati najkasneje do srede 3. aprila do 12. ure, na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem,
Zarnikova 3, Ljubljana.Vloge morajo biti poslane v zapečatenih ovojnicah, opremljene
z naslovom predlagatelja vloge in označene
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis – društva“ ali “Ne odpiraj – javni razpis – prireditve“.
VIII. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2002.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v četrtek, 4. aprila. Odpiranje vlog
ne bo javno.
X. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Referatu za kmetijstvo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, na Zarnikovi 3, v Ljubljani, vsak delavnik od 8. do 14. ure, pri Ivki Levatić ali
Teodori Makoter.
XI. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Ljubljana
Št. 26-01/2002-7
Ob-65238
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepov Občinskega sveta občine
Vojnik o prodaji nepremičnin objavlja
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javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje
1.1. Stanovanjska etaža v skupni velikosti 147,61 m2, na podstrešju objekta Frankolovo 9, Frankolovo.
1.1. 1. Izklicna cena je 6,463.600 SIT.
1.1.2. Stanovanje v velikosti 32,90 m2
je obremenjeno z začasnim najemnim razmerjem.
1.1.3. Prodajali bomo po načelu “videno – kupljeno“.
Prednost pri nakupu celotne mansardne
stanovanjske etaže objekta Frankolovo 9, bo
imel pod enakimi pogoji solastnik objekta.
1.2. Poslovni prostori št. 6 v izmeri
31,33 m2 (pritličje) na Celjski cesti 19, Vojnik.
1.2.1. Izklicna cena je 2,709.760 SIT.
1.2.2. Prodajali bomo po načelu “videno – kupljeno“.
1.3. Poslovni prostori št. 7 v izmeri
49.95 m2 (pritličje) na Celjski cesti 19,
Vojnik.
1.3.1. Izklicna cena je 5,214.173 SIT.
1.3.2. Prodajali bomo po načelu “videno – kupljeno“.
Poslovna prostora št. 6 in 7 sta obremenjena z najemnim razmerjem. Najemnik ima
ob izpolnjevanju pogojev pod enakimi pogoji predkupno pravico.
2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
2.2. Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.
2.3. Pisna ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in
ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih,
– v primeru, da je ponudnik najemnik
kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Občine Vojnik, mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova najemnega razmerja.
2.4. Ponudbe je potrebno poslati
priporočeno ali vročiti osebno na naslov:
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, v
zapečateni kuverti z oznako “Ponudba za
nakup poslovni prostor Celjska c. 19, št. 6
oziroma 7“ oziroma “Ponudba za nakup
stanovanjski prostori Frankolovo 9“. Na
kuverti naj bo navedeno tudi “Ne odpiraj“.
2.5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno srede, 27. 3. 2002 do 10. ure. Vsak
ponudnik mora pred zaključenim rokom za
oddajo ponudbe položiti varščino v višini
10% od izklicne cene na transakcijski račun
01000-0100003009.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, drugim pa bo brez
obresti vrnjena v 10 dneh po odpiranju ponudb.
2.6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
sredo 27. 3. 2002 ob 15. uri, v sejni sobi
Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik.
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2.7. O najugodnejšem ponudniku, bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju.
2.8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– višina ponujene cene,
– rok plačila celotne kupnine,
– poslovna dejavnost,
– rok pričetka izvajanja poslovne dejavnosti.
2.9. Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v 45 dneh po odpiranju pisnih ponudb.
2.10. Prenos lastništva se opravi po polnem plačilo celotne kupnine in stroškov. Davek na promet z nepremičninami in druge
stroške v zvezi z nakupom ter prenos lastništva plača kupec.
2.11. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe.
2.12. Vse druge informacije se dobijo na
zgoraj
navedenem
naslovu,
tel.
03/780-06-28,
Jelka
Gregorc,
ali
03/780-06-22,
Mojca
Skale,
faks
03/780-06-37. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vojnik
Ob-65431
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava –
Razdrto (Uradno glasilo št. 5/2000,
3/2001, 1/2002) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje
HC Vipava – Razdrto za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v občini Vipava
za leto 2002
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (fizične in pravne osebe), ki
obdelujejo zemljišča oziroma investirajo na
območju občine Vipava (iz drugih občin samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski
občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna in
evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala za subvencioniranje obrestne mere za:
A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč (vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki, pašniki, vrtnarstvo)
B. Nakup kmetijskih zemljišč
C. Nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah
D. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah
E. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje
F. Investicije v nasade hitrorastočih listavcev
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G. Nakup gozdnih zemljišč
H. Nakup cisterne za dovoz pitne vode na
kmetije in za intervencije v primeru požara ali
drugih naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih površinah in objektih.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu po posameznih panogah:
A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Vinogradništvo na območjih, rajoniziranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmetijo
0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500
kos/ha bruto površine;
2. Matičnjaki:
– posaditev matičnjaka stopnje selekcije
BAZA,
– posaditev najmanj 1000 kosov podlage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je fizična
oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta;
3. Sadjarstvo:
– skupna površina nasadov na kmetijo: (breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških priporočilih;
4. Travniki, pašniki:
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, - pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin;
5. Vrtnarstvo:
– minimalna površina novega rastlinjaka
200 m2,
– minimalna površina namakalnega sistema ca. 3.000 m2 površine.
B. Nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma
povečanje obdelovalnega kosa istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,
– zemljišče se uporablja za intenzivno
kmetijsko obdelavo oziroma se na kupljenem zemljišču že izvajajo agromelioracijska
dela.
C. Nakup osnovne črede, novogradnja in
adaptacija hlevov ter investicije v povečanje
pridelave mleka in mesa na kmetijah
1. Nakup osnovne črede:
– najmanj 10 glav telet za pitanje,
– najmanj 5 krav;
2. Novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,

– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve iz
dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija);
3. Adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 2 mio SIT,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija);
D. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s
štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu;
E. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in povečanje
zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje
kleti in objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,
– investicije v skladiščne in hladilniške kapacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke;
F. Investicije v nasade hitrorastočih listavcev:
– nakup sadik, potrebna zemeljska dela
in saditev,
– zasaditev najmanj 0,1 ha površine,
– pozitivno mnenje za snovanje nasada
pri Zavodu za gozdove;
G. Nakup gozdnih zemljšč:
– nakup najmanj 1 ha gozda, če gre za
posamezno parcelo ali najmanj 0,5 ha, če
gre za zaokroževanje posesti,
– gozdne površine se lahko nahajajo tudi
izven območja občine Vipava, vendar samo v
občinah, ki neposredno mejijo na občino Vipava,
– pozitivno mnenje Zavoda za gozdove
RS, OE Ajdovščina;
H. Nakup cisterne za dovoz pitne vode na
kmetije in za intervencije v primeru požara ali
drugih naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih površinah in objektih.
Do subvencije obrestnih mer so upravičena Gasilka društva iz Občine Vipava, ki
kupijo kamion s cisterno s podvozjem Marcedez Benz ACTROS 1831/K z medosno
razdaljo 3,6 m.
Podvozje mora biti nadgrajeno s cisterno
za prevoz pitne vode volumna 7500 l (vgrajena kombinirana črpalka, vodni top, oprema
za samozaščito in pranje vozišča ter ostala
potrebna oprema po tipizaciji Gasilske zveze
Slovenije).
Kupec omenjenega vozila z nadgradnjo,
ki kandidira za subvencijo obrestne mere za
ta namen, mora predložiti k prošnji tudi pogodbo o nakupu vozila oziroma cisterne.
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IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna mera
(T + R),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60 % vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na posameznega vlagatelja 10 mio SIT,
– doba vračila do višine kredita 1,5 mio
SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do
5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je doba
vračanja do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja
za kredite od višine 3 mio SIT naprej in z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene:
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– investicije v nasade hitrorastočih listavcev,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je 3 mesece od odobritve kredita.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne
mere se vlaga na posebnem obrazcu, ki se
dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava
in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Katero dokumentacijo bo potrebno vlogi priložiti bo razvidno iz
obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 31. 12.
2002.
VI. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu:
vloge morajo biti predložene na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava osebno ali priporočeno po pošti z oznako “vloga
za kreditiranje investicij v kmetijstvo“. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele do
vključno 8. aprila 2002.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe
Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina.
IX. Komisija občine Vipava bo spremljala
namensko porabo sredstev pri investitorju.
Če bo ugotovila, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade, za
agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– imeti v lasti gozdno zemljišče še najmanj 20 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,

– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega plačila
ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava

Javne dražbe
Št. 461-01-3/02
Ob-65432
Na podlagi 34. člena Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01 in 62/01) ter na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o potrditvi programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja za leto 2002/03, št. 400-22/2000-6,
z dne 6. 2. in 7. 2. 2001 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.
2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja zasedenih poslovnih prostorov,
b) kraj: Ljubljana, Cankarjeva 12,
c) vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe
(Opera bar), v izmeri 166,57 m2,
d) nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
3. Izklicna cena nepremičnine vključno
z vlaganji najemnika je 74,600.000 SIT.
4. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 200.000 SIT.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih
dni po opravljeni javni dražbi.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na ŽR št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200005-84600102.
Položena
kavcija se šteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
od
izklicne
cene
na
ŽR
št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200005-84600102, in sicer:
7,460.000 SIT. Po opravljeni javni dražbi
se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
kavcija vrne v roku petnajstih dni brez obresti.
9. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem
dogovoru
na
telefon:
01/478-18-20, Franci Kodela.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
a) Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR (velja za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: 27. 3. 2002 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-65101
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razprodaje z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01, 62/01) in 30. člena statuta
Občine Ormož (Uradni vestnik občine
Ormož, št. 11/99) objavlja župan Občine
Ormož
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož.
II. Predmet prodaje je stavbišče s stanovanjsko stavbo v Zasavcih 23, Miklavž pri
Ormožu, parc. št. *10, 38, obe k.o. Zasavci, v skupni izmeri 66 m2.
III. Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 1,724.621 SIT. Izklicna cena je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. Na javni dražbi se določi kot najmanjši znesek višanja
10.000 SIT.
IV. Kupec poleg na dražbi izklicane cene plača davek na promet nepremičnin in
stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.
V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v 15 dneh po opravljeni
javni dražbi in kupnino plačati v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.
VI. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
VII. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pred pričetkom javne
dražbe morajo pravne osebe prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji
sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi
povezane osebe (35. člen uredbe). Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno pooblastilo.
VIII. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na TRR prodajalca, št.
01000-0100018044 in predložiti potrdilo
o vplačilu pred pričetkom dražbe.
IX. Varščina se všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po dražbi. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje da je
od nakupa odstopil oziroma se pogodba
šteje za razdrto. Varščina v tem primeru
ostane prodajalcu.
X. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Ormož, Ptujska cesta 6,
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Ormož pri Dragi Bočko-Žižek, tel.
74-15-310. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
XI. Javna dražba bo 18. 3. 2002 ob 9.
uri, v sejni sobi občine Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
Občina Ormož

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-20/02-0515
Ob-65104
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoj:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-21/2002 (0515)
Ob-65108
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 višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Mariboru.
Razpisni pogoj:
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 višjega sodnika, določene v 3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 361/2002
Ob-65436
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana
objavlja poziv k vložitvi prijav za prosti delovni mesti
izvršilnega/e direktorja/ice in pomočnika/ice direktorja/ice Mednarodnega centra za promocijo podjetij
1. Mednarodni center za promocijo podjetij (International Center for Promotion of
Enterprises – ICPE), s sedežem v Ljubljani,
je mednarodna medvladna organizacija, ki
deluje na raziskovalnem in izobraževalnem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
področju, povezanim z razvojem podjetij in
upravljanja. Navedeni center je dne 31. 1.
2002 razpisal prosti delovni mesti izvršilnega/e direktorja/ice (v nadaljevanju: izvršilni
direktor) ter pomočnika/ice direktorja/ice
(v nadaljevanju: pomočnik direktorja) centra
ter o tem obvestil države članice centra, ki
lahko predlagajo kandidate za obe razpisani mesti.
2. a) Mesto izvršilnega direktorja je razpisano za mandatno obdobje 4 let (od oktobra 2002 do oktobra 2006), z možnostjo
reelekcije za enako mandatno obdobje. Za
navedeno mesto lahko kandidirajo kandidati z naslednjimi strokovnimi kvalifikacijami in
izkušnjami:
– podiplomska izobrazba z razvojno
usmerjenega področja kot so ekonomija,
management ali sorodno področje;
– najmanj 15-letne delovne izkušnje na
visoko strokovnih ali vodilnih položajih v institucijah za management, gospodarskih
družbah, raziskovalnih institucijah ali v upravnih (vladnih) institucijah;
– izkušnje pri sodelovanju z mednarodnimi/regionalnimi organizacijami (s
posebnim poudarkom na pripravi/vodenju projektov in zagotavljanju finančnih
sredstev);
– aktivno znanje angleškega jezika, znanje drugih delovnih jezikov centra (arabski,
francoski, španski) je prednost.
b) Mesto pomočnika direktorja je razpisano za mandatno obdobje 3 let. Za navedeno mesto lahko kandidirajo kandidati z
naslednjimi strokovnimi kvalifikacijami, znanji in izkušnjami:
– podiplomska izobrazba (doktorat znanosti) na področju managementa ali sorodnega področja;
– aktivno znanje angleškega jezika, znanje drugih delovnih jezikov centra (arabski,
francoski, španski) je prednost;
– najmanj 15-letne delovne izkušnje v
upravnih (vladnih) institucijah, raziskovalnih
institucijah ali v drugih institucijah javnega
sektorja na področjih/dejavnostih, ki so relevantna za delo centra;
– praktično ali teoretično znanje o problematiki delovanja pravnih oseb javnega
prava, pridobljeno na vodilnih položajih v
upravnih (vladnih) ali raziskovalnih institucijah, ki se ukvarjajo s to problematiko;
– izkušnje pri sodelovanju z mednarodnimi/regionalnimi organizacijami (s posebnim poudarkom na pripravi projektov in
zagotavljanju finančnih sredstev).
3. Prijave kandidatov za obe prosti delovni mesti morajo na naslov Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, prispeti v pisni obliki z oznako
“ICPE; prijava za izvršilnega direktorja”
oziroma “ICPE; prijava za pomočnika
direktorja”. Prijavi mora biti predložen
življenjepis kandidata ter dokazila o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Prijave
morajo ne glede na način prenosa prispeti
v glavno pisarno ministrstva najkasneje do
ponedeljka, dne 18. marca 2002 do
15. ure.
4. Na podlagi prispelih prijav bo oblikovana nominacija slovenskih kandidatov za
obe prosti delovni mesti ter posredovana v
nadaljnji postopek izvolitve izvršilnega direktorja oziroma imenovanja pomočnika di-

rektorja na center. Izvršilnega direktorja
centra izvoli skupščina centra, pomočnika
direktorja pa na predlog izvršilnega
direktorja centra imenuje svet centra.
Izvolitev oziroma imenovanje bo na zasedanju skupščine oziroma sveta centra v
maju 2002.
5. Podrobnejše informacije o zgoraj
navedenih razpisnih pogojih ter druge informacije o razpisu centra (opisi obeh
delovnih mest, pogoji angažiranja itd.) so
dosegljive pri mag. Radojki Verčko,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Sektor za mednarodno znanstveno sodelovanje (tel. 01/478-46-83) ali neposredno
na Mednarodnem centru za promocijo
podjetij.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-65083
Upravni odbor Inštituta za narodnostna
vprašanja (INV) razpisuje delovno mesto
direktorja Inštituta za narodnostna
vprašanja za mandatno obdobje 5 let.
1. Kandidat mora za zasedbo delovnega mesta poleg splošnih pogojev, skladno z Zakonom o raziskovalni dejavnosti
ter Statutom INV, izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– da je uveljavljen strokovnjak s področja dejavnosti INV,
– da izpolnjuje pogoje iz 29. oziroma
30. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti.
2. Kandidat naj v svoji prijavi poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev priloži
še biobibliografijo in svoj predlog nadaljnjega razvoja INV.
3. Rok za prijavo je 15 dni po objavi
razpisa.
4. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po končanem razpisnem postopku.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo na
naslov: Inštitut za narodnostna vprašanja,
Ljubljana, Erjavčeva 26, s pripisom “za
razpis“.
Inštitut za narodnostna vprašanja
Ob-65371
Na podlagi 25. člena Statuta javnega zavoda Kobilarna Lipica in sklepa Sveta Kobilarne Lipica, razpisuje Kobilarna Lipica prosto delovno mesto
pomočnika strokovnega vodje javnega zavoda Kobilarna Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, etnologije, umetnostne zgodovine ali druge smeri, ki je temeljna veda konservatorstva,
– najmanj tri leta neposrednih delovnih
izkušenj pri varstvu nepremične kulturne dediščine,
– opravljen strokovni izpit iz dejavnosti v
varstvu kulturne dediščine,
– da je državljan Republike Slovenije.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh po
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objavi razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “Za razpis – pomočnik strokovnega vodje“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni.
Kobilarna Lipica
Ob-65265
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesti:
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za elektronsko keramiko,
– odseka za inženirsko keramiko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Ob-65122
Svet zavoda Vrtca Urša Slamnikarska ulica 26, 1230 Domžale, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora izpolnjevati pogoje, ki jih določata 53. in 45. člen
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 64/01) ter imeti pedagoške in
organizacijske sposobnosti za vodenje
zavoda.
Ravnatelj/ica bo imenovan/a za dobo
5 let.
Nastop dela: 11. 7. 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in o dosedanjih delovnih izkušnjah pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Vrtca Urša, Slamnikarska ulica 26, 1230 Domžale, z oznako
“Razpis za ravnatelja”.
Kandidati/ke bodo obveščeni/e po izboru v zakonitem roku.
Vrtec Urša, Domžale
Št. 23/02
Ob-65123
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana Šentvid, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja –

ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/
00) ter 43. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
- A (Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Franca Rozmana
Staneta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana
Šentvid, z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Franca Rozmana
Staneta,
Ljubljana
Št. 17
Ob-65124
Svet Vrtca Zarja Celje, Zagajškova 8, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za funkcijo izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
64/01).
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 145. in
149. členu ZOFVI.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Začetek dela 1. 8. 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in vizijo razvoja vrtca v mandatnem
obdobju pošljite v osmih dneh na naslov:
Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8, z oznako
“prijava za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Vrtec Zarja, Celje

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-65245
V register političnih strank se pod zaporedno številko 35, kjer je vpisana Nova
stranka, s skrajšanim imenom Nova in kratico imena Nova, vpiše sprememba statuta
in sedeža stranke, ki se spremeni iz Tržaška 2, Ljubljana, v Linhartova cesta 13,
Ljubljana.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-6/2002-112
Ob-65118
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravila sindikata družbe
Gumarna d.o.o., Maribor, sprejeta na
ustanovnem zboru sindikata, dne 20. 12.
2001.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 06 z dne 25. 2. 2002.
Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat KNG Slovenije, sindikat
družbe Gumarna d.o.o., Maribor, s sedežem v Mariboru, Milenkova ulica 9, je
1435728.
Ob-65119
Upravna enota Kočevje je 19. 2. 2002
sprejela v hrambo in vpisala v evidenco
Pravila Konference Sindikata KŽI družbe Mesnine dežele Kranjske, d.d., Kočevje, Kolodvorska 23, Kočevje pod zaporedno številko 60 in o tem izdala Odločbo št. 127-1/93-517 z dne 19. 2. 2002.
Navedena pravila so hkrati pravila Sindikata Kmetijstva in Živilske Industrije Slovenije
- Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije
družbe Mesnine dežele Kranjske, d.d., Kočevje (matična številka sindikata družbe je
1321617).
Št. 013-2/2002-10
Ob-65365
Pri tukajšnji Upravni enoti ste dne 18. 2.
2002 vložili zahtevek za spremembo oziroma prestop vaše sindikalne skupine iz sindikata Glosa - sindikata Kulture Slovenije, sindikalne skupine Goriški muzej s
sedežem Grajska cesta 1, Nova Gorica,
ki je po odločbi tukajšnje upravne enote št.
013-2/01-10 dne 24. 1. 2001 vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 128 v Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Goriškega
muzeja s sedežem Grajska cesta 1, Nova Gorica.
Zaprošena sprememba je vpisana v evidenco statutov Upravne enote Nova Gorica
pod isto zaporedno številko, to je 128.
Št. 02801-2/02
Ob-65366
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 130,
kamor je vpisan Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat Zavoda Splošna bolnišnica Celje, se z dne
1. 3. 2002 vpiše sprememba Pravil o delovanju sindikata zavoda Splošna bolnišnica
Celje.
2. Sprememba Pravil o delovanju sindikata, ki so jih dne 15. 12. 2001 sprejeli na
3. redni seji Občnega zbora sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije - Splošna bolnišnica Celje, se hranijo pri Upravni
enoti Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje
št. 02801-130/94 z dne 4. 2. 1994.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-19/2002-7
Ob-65102
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 25. 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 Hoteli Morje d.d., Portorož,
Obala 33, Portorož (Hoteli Morje) in Hoteli Palace d.d., Portorož, Obala 43, Portorož (Hoteli Palace), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Priglasitev koncentracije družb Uradu je
temeljila na nameravani pridobitvi nadzora
družbe Hoteli Morje nad družbo Hoteli Palace s pridobitvijo večine delnic slednje preko
javne ponudbe za odkup delnic.
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. 3071-13/02-7 3071-47/01

Ob-65150

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 25. 2. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija družb Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft m.b.H.,
Heinrich von Stephan-Strasse 1,
D-53175 Bonn, Nemčija, in Špedicija
Cargoline, podjetje za transport, špedicijo, poslovne storitve, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik Aerodrom (v nadaljevanju: Špedicija Cargoline), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo celotnega poslovnega deleža družbe Špedicija Cargoline.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga mednarodne hitre dostave dokumentov
in paketov ter upoštevnega trga mednarodne letalske špedicije 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. 3071-2/02-8
Ob-65294
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 2.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
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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 Nova Kreditna banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor
(NKBM) in Zadružna Hranilno kreditna
služba Žiri – Vrh sv. treh kraljev, p.o.,
Trg svobode 2, Žiri (HKS Žiri) skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Pridobitev nadzora družbe NKBM nad
HKS Žiri se bo izvršila na podlagi pogodbe o
prevzemu sredstev in virov sredstev HKS Žiri.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
bančnih in drugih finančnih storitev ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Koncentracija
ne bo povzročila zmanjšanja učinkovite 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.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom 5. odstavka 12.
člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-65151
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest, d.o.o.
Naslov izdajatelja: Bratov Babnik 83,
1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira preko naročnin in trženja oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100% lasti
izdajatelja Vivainvest, d.o.o.
Ob-65154
Ime medija: Mladina.
Lastniki, ki imajo na dan 28. 2. 2002 v
lasti vsaj 5% delnic podjetja:
– Nežmah Bernard, V Dovjež 18, Ljubljana – 9,35%,
– Lavrič Tomaž, Ul. bratov Učakar 104,
Ljubljana – 5,98%,
– Fras Miha, Mirje 29, Ljubljana –
5,98%,
– Botteri Robert, Jakčeva 22, Ljubljana
– 9,35%,
– Kralj Tanja, Zelena pot 32, Ljubljana –
25,79%,
– Novak Marko, Zelena pot 32, Ljubljana – 14,50%,
– Delo TČR, d.d., Dunajska c. 5, Ljubljana – 10,17%.
Direktor podjetja: Trojar Zoran.
Nadzorni svet podjetja:
– Zavrl Franci,
– Štamcar Miha,
– Kobal Katja,
– Botteri Robert,
– Modic Maksimiljan.

Ob-65441
V objavi podatkov po 64. členu Zakona
o medijih družbe Radio Sora, d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002,
Ob-64669, se tretja alinea drugega odstavka pravilno glasi:
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana – 6,15%.

Ob-65155
Ime medija: Večer.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Cogito,
d.d., Tyrševa ulica 18, Maribor, Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
DZS, d.d., Mali trg 6, Ljublana, Infond Zlat,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
Leykam Hoče, Miklavška c. 61, Hoče, Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.
Uprava: direktor Boris Cekov.
Nadzorni svet: dr. Jože Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer, Majda Ploj in
Borko De Corti.

Ob-65120
Ime medija: Vrtnar.
Izdajatelj: Javni zavod Arboretum Volčji
Potok, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje.
Lastniški in upravljalski delež: 100 % lastnik in upravljalec Javni zavod Arboretum
Volčji Potok.
Člani oziroma članice sveta Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok so: Božidar Zorko – predsednik, mag. Vesna Kolar Planišič,
Marjanca Bertoncelj, dr. Nikolaja Kravanja,
Cveta Zalokar Oražem, Tone Smolnikar, Marija Burja, Marko Mikuletič, Melita Miš.

Ime medija: 7D.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Cogito,
d.d., Tyrševa ulica 18, Maribor, Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
DZS, d.d., Mali trg 6, Ljublana, Infond Zlat,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
Leykam Hoče, Miklavška c. 61, Hoče, Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.
Uprava: direktor Boris Cekov.
Nadzorni svet: dr. Jože Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer, Majda Ploj in
Borko De Corti.

Ob-65152
Ime medija: Radio Ognjišče
Izdajatelj: Radio Ognjišče d.o.o., Trg
Brolo 11, 6000 Koper, matična številka
5714621.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
Tiskovno društvo Ognjišče, Trg Brolo 11,
6000 Koper, matična številka 5453836.
Direktor izdajatelja: Franc Bole.

Ime medija: Naš dom.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Cogito,
d.d., Tyrševa ulica 18, Maribor, Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
DZS, d.d., Mali trg 6, Ljublana, Infond Zlat,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
Leykam Hoče, Miklavška c. 61, Hoče, Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.

Popravek
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Uprava: direktor Boris Cekov.
Nadzorni svet: dr. Jože Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer, Majda Ploj in
Borko De Corti.
Ime medija: Vroči Kaj.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Cogito,
d.d., Tyrševa ulica 18, Maribor, Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana,
DZS, d.d., Mali trg 6, Ljublana, Infond Zlat,
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor,
Leykam Hoče, Miklavška c. 61, Hoče, Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.
Uprava: direktor Boris Cekov.
Nadzorni svet: dr. Jože Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer, Majda Ploj in
Borko De Corti.
Ob-65156
Ime medija: Radio Štajerski val, d.o.o.
Fizične in pravne osebe, ki imajo v
premoženju podjetja Radia Štajerski val najmanj 5% premoženjski delež ali najmanj 5%
delež glasovalnih pravic:
– Kmečka družba, Skupina Kmečka družba, finančna družba, d.d., Celovška 206,
1000 Ljubljana (47,21%),
– Slovenska odškodninska družba, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (10,01%),
– Kapitalska družba, d.d., Dunajska 56,
1000 Ljubljana (10,01%),
– Marjan Cerjak, Pečica 1, 3241 Podplat (5,30%),
– Darja Lojen, Zelena ulica 4, 3240
Šmarje pri Jelšah (5,30%).
Direktor družbe je Darko Urbancl, univ.
dipl. inž., nadzorni organ organa upravljanja
je skupščina družbe.
Ob-65157
Ime medija: Studio D, d.d., Novo mesto.
Uprava: Uroš Dular.
Nadzorni svet: Peter Špiler, Alojz Bojanc, Marjanca Kavšek.
Osebe, z najmanj 5% deležem kapitala:
Uroš Dular, Odškodninski sklad, Salomonov oglasnik, Josip Vidic, Musa Jože.
Ob-65158
Ime medija: Dialogi.
Izdajatelj: Založba Aristej, d.o.o., Šentilj
119a, 2212 Šentilj.
Lastniki z najmanj 5% kapitala: Emica
Antončič, Gregorčičeva 15, Maribor.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.
Št. 4/2002
Ob-65159
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox,
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje, Vlašič Dušan, Breg 9a,
1332 Stara Cerkev, Kosten Andrej, Breg
12, 1332 Stara Cerkev.
Organi upravljanja: skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor in glavni urednik: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-65160
Ime medijev:
Radio Brežice, d.o.o., Trg izgnancev
12, 8250 Brežice, DŠ: 23494999

Radio Sevnica, d.o.o., Naselje heroja
Maroka 14, 8290 Sevnica, DŠ: 36652024
Notranjski radio Logatec, d.o.o., Tržaška 148, 1310 Logatec, DŠ: 74362488
Fizične in pravne osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala oziroma najmanj 5% delež glasovalnih
oziroma upravljalskih pravic, imena članov
uprave (Ur. l. RS, št. 35/01, Zmed):
1. podatki za Radio Brežice, d.o.o.:
Kmečka družba holding, d.d., Radio Morje,
d.o.o., Kostak, d.d., Občina Brežice, DZS,
d.d., Slovenska odškodninska družba, Štraus Edvard; direktor Peter Špiler;
2. podatki za Radio Sevnica, d.o.o.: Občina Sevnica, Radio Brežice, d.o.o., Radio
Morje, d.o.o.; direktor Peter Špiler;
3. podatki za Notranjski radio Logatec,
d.o.o.: Občina Logatec, Radio Brežice,
d.o.o., Radio Sevnica, d.o.o., Radio Morje,
d.o.o., Tehniška založba Slovenije, d.d., DZS,
d.d., Gregor Žvipelj; direktor Peter Špiler.
Ob-65153
1. Firma in sedež pravne osebe, ki ima v
premoženju izdajatelja najmanj 5-odstotni
delež kapitala, oziroma najmanj 5-odstotni
delež glasovalnih oziroma upravljalskih pravic: Založba Rokus, d.o.o., Pot na Fužine
2, 1000 Ljubljana –100 odstotkov kapitala
oziroma 100-odstotni delež glasovalnih in
upravljalskih pravic (matična št. 5539978,
davčna št. 82888272).
2. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: Člani uprave:
1) Rok Kvaternik – predsednik uprave,
edini družbenik in glavni direktor gospodarske družbe,
2) Adrijana Petek – članica uprave, direktorica Finančno-računovodske službe,
3) Irena Junkar – članica uprave, direktorica divizije Založništvo,
4) Lilijana Miklavčič – članica uprave,
direktorica divizije Darila.
Nadzornega sveta v gospodarski družbi ni.
Ob-65244
1. Ime medija: RTS.
2. Izdajatelj medija: Tele 59, d.o.o.,
Meljska c. 34, 2000 Maribor.
3. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Janez Ujčič, Ul. obnove 9,
Maribor, Lenko Vidmar, Vukovski dol 15,
Jarenina, Ivan Gorjup, Kosarjeva 43, Maribor, Srečko Kukovec, Cesta zmage 92, Maribor, Marijan Jurenec, Prečna 1, Radomlje, CME Slovenia, B.V., Nieuwe Spiegeltraat 26, Amsterdam, Nizozemska.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Janez
Ujčič, direktor.
Ob-65252
Ime medija: PC & Mediji.
Lastniki, ki imajo na dan 28. 2. 2002 v
lasti najmanj 5% delnic podjetja:
1. Borut Rismal, Avčinova ulica 12,
1000 Ljubljana, 6,35%,
2. Andrej Klemenc, Gubčeve brigade
39, 1000 Ljubljana, 40,97%,
3. Samo Kuščer, Koblarjeva 15, 1000
Ljubljana, 12,71%,
4. Infomediji d.o.o., Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, 5%,
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5. Mladina časopisno podjetje d.d., Resljeva 16, 1000 Ljubljana, 25,98%.
Direktor podjetja: Andrej Klemenc.
Ob-65253
Ime medija: revija Monitor.
Lastniki, ki imajo na dan 28. 2. 2002 v
lasti najmanj 5% delnic podjetja:
1. Borut Rismal, Avčinova ulica 12,
1000 Ljubljana, 6,35%,
2. Andrej Klemenc, Gubčeve brigade
39, 1000 Ljubljana, 40,97%,
3. Samo Kuščer, Koblarjeva 15, 1000
Ljubljana, 12,71%,
4. Infomediji d.o.o., Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, 5%,
5. Mladina časopisno podjetje d.d., Resljeva 16, 1000 Ljubljana, 25,98%.
Direktor podjetja: Andrej Klemenc.
Ob-65442
Ime medija: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana, Alpress, d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Delo TČR, d.d.,
Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Delo prodaja,
d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana in Slovenska investicijska banka, d.d., Čopova 38,
1000 Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine
Guzej, Ludvik Škoberne, Jelka Sežun.

Objave gospodarskih
družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-65103
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe TSN, d.o.o., iz Maribora, Šentiljska 49, ki ga je dne 8. 1. 2002 sprejel edini
ustanovitelj družbe.
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz obstoječih 480,081.317 SIT na 45,000.000
SIT.
Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TSN, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-65254
Na podlagi 8.1.4. člena statuta delniške
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica, sklicuje
uprava, v soglasju z nadzornim svetom,
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skupščino
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica,
Rejčeva 26,
ki bo v četrtek, dne 11. 4. 2002 ob
16. uri na sedežu družbe v Novi Gorici,
Rejčeva 26.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predlaganega predsednika skupščine in preštevalca glasov
ter potrdi notarja in predlagani dnevni red.
2. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme statut družbe v predlagani vsebini.
Predlog sklepa pod 1. točko je pripravila uprava.
Predloga pod 2. točko sta pripravila
skupaj uprava in nadzorni svet.
Predloga sklepov in gradivo za skupščino sta od dneva te objave, do vključno
dneva izvedbe skupščine, na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu družbe vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci.
Skupščina bo sklepčna, če se je udeležijo delničarji, ki imajo več kot 1/2 vseh
glasov. Če se ob začetku seje ugotovi, da
skupšična ni sklepčna, se seja odloži za 30
minut. Po tridesetih minutah je skupščina
sklepčna, če so pristojni delničarji, ki imajo
vsaj tretjino glasov.
Pecivo d.d. Nova Gorica
uprava
Ob-65283
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., sklicujem
5. skupščino
družbe Mesarstvo Šentjur, d.d.,
ki bo 9. aprila 2002 ob 14. uri, v veliki
dvorani občine Šentjur pri Celju (pritličje levo), Mestni trg 10, Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, seznanitev s seznamom udeležencev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se delovni predsednik in določi se predlagane preštevalce
glasov.

Število delnic

TTR, d.o.o., Zg. Gorje 75a, 4247 Zg. Gorje
Bovis d.o.o., Repnje 34, 1217 Vodice
Selič Roman s.p., Trno 10, 3233 Kalobje
Črevarstvo Majer, Majer Miroslav, s.p., Goričica pri Ihanu 1c, 1230 Domžale
Kontakt, Gorazd Bokšan s.p., Cesta kozjanskega odreda 6, 3220 Štore
Linde Plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje
Ugor d.o.o., Škapinova 3, 3000 Celje
KZ Dobrunje z.o.o., Cesta ll.grupe odredov 43, 1261 Ljubljana
KZ Medvode z.o.o., Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
KZ Velike Lašče z.o.o., Velike Lašče 53, 1315 Velike Lašče
KZ Domžale z.o.o., Industrijska cesta 11, 1235 Radomlje
Vet. postaja Trebnje d.o.o., Pekel 8, 8210 Trebnje
KZ Šaleška dolina z.o.o., Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Ljutomerčan KZ Ljutomer z.o.o., Kolodvorska ulica 16, 9240 Ljutomer
KZ Stična z.o.o., Cesta ll. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica
Bukvič Drago s.p., Izza, Blažičeva 15, 2310 Slovenska Bistrica
Plastik d.d. Kanal ob Soči, Kolodvorska 9, 5213 Kanal ob Soči
Piramida d.o.o., Na Griču 1c, 2000 Maribor
CIM d.o.o., Želodnik 1, 1233 Dob
KZ Ig z.o.o., Ig 181, 1292 Ig
Samopomoč Zagradec z.b.o., Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje
Zoran Štular s.p., Koroška cesta 26, 4000 Kranj
Usnje, trgovsko podjetje Celje d.o.o., Prešernova ulica 25, 3000 Celje
KGZ Litija z.o.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
Sintal Celje d.d., Ipavčeva ulica 22, 3000 Celje
Zadružna kmetijska družba d.o.o., Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
Lieberknecht d.o.o., Vransko 136, 3305 Vransko
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o., Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice
Golias labortehnika – Hinko Golias s.p., Groharjeva 6, 1000 Ljubljana
Univerza v Lj. – Bioteh. fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
Herga Igor s.p., Škofja vas 52/d, 3211 Škofja vas
Klasje Celje d.d., Rasljeva 16, 3000 Celje
Vet. postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o., Rogaška cesta 46, 3240 Šmarje pri Jelšah
KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
Konus Konex d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice
Vobo d.o.o., Vrablova 30, 2000 Maribor
Merx – Gost. in turizem d.d., Ljubljanska cesta 39, 3000 Celje
Agroevrotrade d.o.o., Šratovci 36, 9252 Radenci
Koroška KGZ z.b.o., Celjska cesta 118, 3280 Slovenj Gradec
Vešligaj Čedomir s.p., Lesko, Stritarjeva 16, 3250 Rogaška Slatina
KGZ Pivka z.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka

3. Sklep o delnem pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: preneseno izgubo iz
preteklega leta v višini 478,120.000 SIT
družba pokrije:
– do višine 16.877.000 SIT v breme kapitalskih rezerv,
– do višine 33,897.000 SIT v breme
drugih rezerv,
– do višine 76,113.000 SIT v breme
splošnega prevrednotevalnega popravka
osnovnega kapitala.
Po tako izvedenem kritju, ostane družbi
nepokrite izgube v višini 351,233.000 SIT.
Preostanek nepokrite prenesene izgube
preteklega leta se pokrije v breme učinkov
izvedene prisilne poravnave in v breme rezultatov naslednjih let.
4. Sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih vložkov.
Predlog sklepa:
a) Izvede se povečanje osnovnega kapitala v višini 423,730.000 SIT. Povečanje se
izvede z izdajo novih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT. Delnice v skupnem številu
423.730 kosov z enakimi lastnostmi, kot jih
vsebuje statut družbe za že izdane delnice, z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico, prevzamejo upniki družbe:

Nominalna vrednost

SIT

8.635
6.766
964
5.056
45
267
2.178
2.087
9.338
1.496
54
455
26
6.394
5.684
29
129
4.604
32
3.218
9.758
128
455
351
1.706
3.598
177
18
15
2.209
640
11
53
402
7
4.951
242
3.129
1.792
90
1.557

8,635.000
6,766.000
964.000
5,056.000
45.000
267.000
2,178.000
2,087.000
9,338.000
1,496.000
54.000
455.000
26.000
6,394.000
5,684.000
29.000
129.000
4,604.000
32.000
3,218.000
9,758.000
128.000
455.000
351.000
1,706.000
3,598.000
177.000
18.000
15.000
2,209.000
640.000
11.000
53.000
402.000
7.000
4,951.000
242.000
3,129.000
1,792.000
90.000
1,557.000
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Število delnic

Št.

Nominalna vrednost

SIT

82
200
195
3.610
8.044
2.372
57.552
4.853
524
185
2.866
13.013
33
181.486
25.957
1.600
32.412
423.730

82.000
200.000
195.000
3,610.000
8,044.000
2,372.000
57,552.000
4,853.000
524.000
185.000
2,866.000
13,013.000
33.000
181,486.000
25,957.000
1,600.000
32,412.000
423,730.000

Skotornic – Igor Skodič s.p., Raška cesta 13, 2312 Hotinja vas
Inter Gastro d.o.o., Nikov 9, 2230 Lenart
Epi Pack d.o.o., Miren 137 b, 5291 Miren
Pivka – Perutninarstvo d.d., Neverke 30, 6256 Košana
Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o., Cesta L. Dobrotinška 18, 3230 Šentjur
Inspect Ljubljana d.d., Jakšičeva 5, 1000 Ljubljana
Mesnine dežele kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje
Algoja d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana
Javne naprave JP d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona
Zadruga Mozirje z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2, 3330 Mozirje
Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Inpos d.o.o., Opekarniška 2, 3000 Celje
Emona farma Ihan, Breznikova 89, Domžale
KZ Šmarje, z.o.o., Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
KZ Celje z.o.o., Kocbekova 5, 3000 Celje
KZ Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur
Skupaj

Upniki družbe plačajo delnice tako, da
na družbo cedirajo svoje ugotovljene denarne terjatve do družbe v postopku prisilne
poravnave v višini 423,730.000 SIT. Prodajna cena ene delnice znaša 1.000 SIT.
Tako znaša na novo določeni osnovni
kapital družbe 566,807.000 SIT in je razdeljen na 566.807 delnic.
Rok za vpis na novo izdanih delnic je tri
mesece po sprejetem sklepu skupščine.
b) Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
c) Sklepi o povečanju osnovnega kapitala so veljavni pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava, ki se vodi nad družbo pri
Okrožnem sodišču v Celju pod številko St
83/2001, izglasovana in pravnomočno potrjena.
d) Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi uskladi besedilo statuta s sklepi,
sprejetimi na tej seji skupščine.
5. Sprejem poslovnega poročila za leto
2001 (razrešnica upravi in nadzornemu svetu).
Predlog sklepa: ob pozitivnem sklepu
nadzornega sveta, skupščina sprejema poslovno poročilo družbe za leto 2001.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni in dopolni se
statut družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., kot je
razvidno v gradivu.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor družbe za leto 2002.
8. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 15. 9. 2002 poteče mandat članom nadzornega sveta – predstavnikom kapitala. Skupščina imenuje predlagane člane nadzornega sveta.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja družbe
Mesarstvo Šentjur, d.d., L. Dobrotinška 15,
Šentjur, ob torkih in četrtkih med 10. in 12.
uro, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti
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najmanj tri dni pred zasedanjem na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem času oddati pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje pozivamo, da pridejo na sejo
uro pred najavljenim začetkom, da bo preverjen pripravljen seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice.
V primeru, da skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje, z istim dnevnim redom, istega dne
in v istih prostorih ob 15. uri, na katerem se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mesarstvo Šentjur, d.d.
direktor:
mag. Zlatko Zupanc

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 53/2001
S-65105
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom Slovenijaturist d.d.,
Ljubljana - v stečaju za dne 25. 3. 2002
ob 12. uri, soba 368/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2002
St 2/2002
S-65106
To sodišče je s sklepom St 2/2002
dne 25. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Žabon d.o.o., podjetje za
mednarodno in notranjo špedicijo, carinsko posredovanje in trgovino, Ljubljana-Dobrunje, Cesta 13. julija 65a,
matična številka 5523222, šifra dejavnosti
63.400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 5. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2002
St 20/2002
S-65107
To sodišče je s sklepom St 20/2002
dne 25. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eteks, svetovanje, trgovina, proizvodnja, izvoz-uvoz d.o.o., Ljubljana, Celovška 73, matična številka
5394236, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva, objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 5. 2002 ob 10.10, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2002
St 11/2001-21
S-65109
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Tekstil
Pletilstvo d.d., Prosenjakovci 97/a, Prosenjakovci, bo dne 8. 4. 2002 ob 12. uri,
v razpravni dvorani št. 12, pri tem sodišču.
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Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v času uradnih ur, v sobi št. 413.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2002
St 13/2002
S-65111
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 13/2002 sklep z
dne 25. 2. 2002:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Tekstilna tovarna Prebold, Družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic d.d., Tovarniška cesta 7, Prebold (matična številka
5037468) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalenemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (25.
2. 2002).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
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.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Kraft&Werk d.o.o., Slomškov trg 14,
Maribor,
2. Elektro Celje d.d., Vrunčeva2/a, Celje,
3. Bezema AG, Industriegebiet Letzau,
CH-9462 Montlingen, Švica,
4. Ciba, Spezialitätentchmie G.m.b.H.,
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard, Švica,
5. Srečko Kvas, Latkova vas 187, Prebold.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,500.000 SIT na žiro račun
Okrožnega
sodišča
v
Celju
št.
50700-696-250, sklic na št. 5-13-2002, v
roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2002
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St 8/2002
S-65112
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2002 sklep z dne 22. 2. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: FER-Promet, Trgovsko podjetje
d.o.o., Kidričeva 34, Celje (matična številka 5595576).
Odslej se firma glasi: FER-Promet, Trgovsko podjetje d.o.o., Kidričeva 34, Celje
(matična številka 5595576) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zlatko Hohnjec s.p., Tekačevo 5, Rogaška
Slatina, št. delovnega dovoljenja: L6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. 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 navesti 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.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. junija 2002 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 22. 2.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 2. 2002
St 112/2001
S-65113
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vejak d.o.o., Zagrebška 20, Maribor se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2002
St 16/96
S-65114
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi TAM Razvojno tehnični inštitut d.o.o. - v stečaju, Maribor, Ptujska
c. 184, dne 16. 4. 2002 v sobi št. 330 ob
9. uri narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodar-

sko sodstvo (soba št. 217) vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2002
St 49/2001-5
S-65115
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnic
Brigite Porenta in Janje Roblek kot članic
senata, v stečajni zadevi nad dolžnikom Milanom Vidicem, montažno mizarstvo, Vidic
s.p., Korzika 4, Gozd Martuljek, na seji senata dne 25. 2. 2002 sklenilo:
1. Nad dolžnikom Milanom Vidicem,
montažno mizarstvo, Vidic s.p., Korzika
4, Gozd Martuljek se stečajni postopek
začne in zaključi.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2002
St 37/2001-5
S-65116
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnic
Sonje Švegelj in Janje Roblek kot članic
senata, v stečajni zadevi nad dolžnikom Antonom Razingerjem, s.p., vzdrževalna dela
na stanovanjskih in drugih objektih, Tavčarjeva ul. 24, Radovljica, na seji senata dne
25. 2. 2002 sklenilo:
1. Nad dolžnikom Antonom Razingerjem s.p., vzdrževalna dela na stanovanjskih in drugih objektih, Tavčarjeva ul.
24, Radovljica se stečajni postopek začne
in zaključi.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2002
St 1/2001-17
S-65117
To sodišče je po okrožnem sodniku Janku Bilbanu v stečajni zadevi nad dolžnikom
Manda Mihajlinovič s.p., Davor-trans, avtoprevozništvo, Kranj, Kolodvorska 7, po
predlogu predlagatelja RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Kranj,
Izpostava Kranj, ki jo zastopa Državno pravobranistvo, zunanji oddelek v Kranju, za začetek stečajnega postopka, sklenilo:
dolžniku Manda Mihajlinovič s.p., Davor-trans, avtoprevozništvo, Kranj, Kolodvorska 7, se v zadevi St 1/2001 na podlagi 5.
točke 82. člena ZPP postavi začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik je odvetnik mag. Janez Jocif, Tavčarjeva ul. 22, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler stranka ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, postavljen
za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2002
St 30/96
S-65242
Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom
pod opr. št. III Cpg 12/2002 dne 21. 2.
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2002 razveljavilo sklep Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod opr. št. St 30/96 o zaključku
stečajnega postopka nad dolžnikom Kompas Consulting, d.d. – v stečaju, Dvoržakova 11a, Ljubljana in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2002
St 43/2001-5
S-65243
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnikov Janka Bilbana in Janje Roblek kot članov senata, v stečajni zadevi nad dolžnikom
Seat Oraščaninom, vzdrževalna, dopolnilna, zaključna gradbena dela – Seat Oraščanin, s.p., Bohinjska Bistrica, Jelovška c. 10,
na seji senata dne 25. 2. 2002 sklenilo:
1. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Seat Oraščaninom, vzdrževalna,
dopolnilna, zaključna gradbena dela –
Seat Oraščanin, s.p., Bohinjska Bistrica,
Jelovška c. 10 in se stečajni postopek takoj zaključi.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 2. 2002
St 16/2001-17
S-65367
1. To sodišče je, s sklepom pod opr. št.
St 16/2001 z dne 1. 3. 2002, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Elektroinštalacije Srečko Pesjak
s.p., Lokovica 8, Prevalje.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2002
St 26/2001-17
S-65368
1. To sodišče je, s sklepom pod opr. št.
St 26/2001 z dne 1. 3. 2002, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom MacoM computers, računalniške
storitve, Aljoša Medvešek s.p., Brdinje
76, Ravne.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2002
St 2/2001
S-65369
1. To sodišče je, s sklepom pod opr. št.
St 2/2001 z dne 1. 3. 2002, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom VIVA - posredništvo in zastopanje Golob Darijan s.p., Vuhred 88, Vuhred.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2002

St 92/2001
S-65446
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Taped Pictures d.o.o., Miklošičeva 9b, Ljubljana za dne 26. 3.
2002 ob 9.20 v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2002
St 134/2001
S-65370
To sodišče je s sklepom St 134/2001
dne 1. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sporting Trade, proizvodnja, trgovina in inženiring d.o.o., Podkraj 6, Litija, matična številka 5501709,
šifra dejavnosti 51.540.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 5. 2002 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 3.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 02/00016
IZ-4295
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 02/00016 z dne 12. 2. 2002, v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse
AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, zoper dolžnika Iztoka
Gospodariča in Karmen Gospodarič, oba
stan. Ul. OF 05, Radeče in zoper zastavitelje Iztoka Gospodariča in Radovana Gospodariča, oba stan. Ul. OF 05, Radeče in
Majde Gospodarič, stan. Pot na Brod 02,
Radeče, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnikov v višini 560.000
ATS, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki,
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank po 251. členu
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine, in
sicer trisobnega stanovanja št. 6, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Radečah,
Pot na Brod 02 in obsega 3 sobe, kuhinjo,
sanitarije, balkon in druge prostore v skupni
izmeri 75,32 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstanovanjski hiši
in funkcionalnim zemljiščem, last zastaviteljev Iztoka Gospodariča in Radovana Gospodariča, oba stan. Ul. OF 05, Radeče in
Majde Gospodarič, stan. Pot na Brod 02,
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Radeče, vsakega do 1/3 celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 362-348/93 z
dne 20. 5. 1993, aneksa k prodajni pogodbi z dne 15. 11. 2001, aneksa št. 1 k
prodajni pogodbi z dne 12. 12. 2001 in
potrdila RS Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije z dne 19. 11. 2001.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2002
Z 2002/00029
IZ-3304
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00029, ki ga je dne 7. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 4, v
izmeri 64,90 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v Domžalah, na Zupančičevi 4, ki leži na parcelah št. 421/1, 412/7,
412/4, 419/1 in 416/1, vse k.o. Domžale, ki je last dolžnika in zastavnega dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 2. 2002
Z 02/00001
IZ-4289
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 02/00001 z dne 18. 1. 2002, so bile
nepremičnine, ki v naravi predstavljajo stanovanje št. 1, v izmeri 64,52 m2 in št. 2, v
izmeri 23,63 m2 in ki se nahajata v I. etaži
poslovno-stanovanjske hiše v Idriji, Mestni
trg št. 2, stoječem na parceli št. 1289, k.o.
mesto Idrija, s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih delih in napravah stavbe, katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj
SGI, Stanovanjsko gospodarstvo Idrija
d.o.o., Kosovelova 9, Idrija, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene med SGI,
Stanovanjsko gospodarstvo Idrija d.o.o.,
Kosovelova 9, Idrija, kot kupcem in Vojkom
Krivcem, Študentovska 11, Idrija, kot prodajalcem z dne 18. 6. 1999, zarubljeni v
korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, v zavarovanje njene terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 18. 1. 2002
Z 2001/00103
IZ-3259
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Friderika Bukoviča, pod opr.
št. SV 61/2001 z dne 12. 7. 2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z 2001/00103, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Probanke, d.d., Gosposka 23, 2000 Maribor, do dolžnika Miroslava Temnika, Borova vas 8, 2000 Maribor, na podlagi pogodbe o stanovanjskem kreditu št. KRP
01-0457 z dne 10. 7. 2001 in pogodbe o
zastavi nepremičnine št. KRP 01-0457-ZP
z dne 10. 7. 2001, v višini 12,500.000 SIT
s pp, pri čemer so rok vračila, zapadlost,
obrestna mera in drugi stroški ter vsi ostali
pogoji, razvidni iz navedenih pogodb in notarskega zapisa, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
apartma št. E 16, v izmeri 30,30 m2, v man-
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sardi objekta E Žusterna pri Kopru, k.o.
Semedela, ki je last zastaviteljev, kar je razvidno iz originalne kupoprodajne pogodbe
št. 3079 z dne 24. 6. 1996.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 1. 2002
In 18/01
IZ-4292
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnika Ladislava Jakliča, Perčeva 2, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Carmen Dobnik iz Ljubljane, zoper dolžnika Bernardo Pušnar, Gallusova ul. 9a, Koper, zaradi izterjave
5,018.882,40 SIT, na naroku za rubež nepremičnine, dne 14. 1. 2002 sklenilo:
zarubi se nepremičnina – dve sobi v
izmeri 19,09 m2, na podstrehi večstanovanjske hiše, na naslovu Gallusova 9, Koper, pri čemer je večstanovanjska hiša vpisana pri vl. št. 161, k.o. Koper, parc. št.
623. Nepremičnina je last dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-762/93 z dne 22. 12.
1994, sklenjene med Občino Koper in dolžnico.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kazivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik 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
Z 01/00147
IZ-4294
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, pod opr. št. SV 1377/01 z dne 26. 11.
2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z
01/00147 z dne 12. 12. 2001, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Silvestre Demšar iz Trzina, Pernetova ul. 17, do
dolžnikov Majde in Branislava Jovičića iz
Kopra, Ul. Agrarne reforme 15, na podlagi
posojilne pogodbe s sporazumom o zavarovanju denarne terjatve z dne 26. 11. 2001,
v višini 60.480 DEM, v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke, d.d., Ljubljana, kar na dan 26. 11.
2001 znaša 6,875.212 SIT, ki zapade v
plačilo v 84 zaporednih mesečnih obrokih
(zadnji zapade 26. 11. 2008), s 4% letnimi
obrestmi, ki se obračunajo in plačajo ob
plačilu zadnjega obroka terjatve ter ob ostalih rokih, pogojih in na način, določen v
citiranem sporazumu in pogodbi, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanje v stanovanjski hiši
v Kopru, Ul. Agrarne reforme 15, v izmeri
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89,40 m2, vl. št. E 29, k.o. Koper, stanovanje št. B7, nadstropje P1, skupaj s sorazmernim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, last
dolžnice Majde Jovičić, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene z Občino Koper, dne 1. 4. 1992
in dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 4. 12.
2001.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da jo je prepovedano odtujiti.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2002
Z 492/2001
IZ-1107
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 492/2001 z dne 14. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri 62,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Kranj, Gradnikova 4, stoječe na
parc. št. 883/8, vl. št. 679/001, k.o. Kranj,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je
zastavna dolžnica, Alenka Đukanović, roj.
24. 9. 1960, stanujoča Gradnikova 4,
Kranj, pridobila po kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 10. 1. 1992, ki jo
je sklenila z Tekstilindusom p.o. v stečaju,
Gorenjesavska 12, Kranj, na naroku dne
21. 12. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o kreditu reg. št.
010-8454/26 z dne 24. 9. 2001, v višini
1,911.000 SIT in pogodbi o kreditu, reg.
št. 010-8455/58 z dne 24. 9. 2001, v
višini 2,639.000 SIT s pripadki, v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 12. 2001
In 2001/00853
IZ-3172
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča z dne 15. 11. 2001, opr. št. In
2001/00853, In 2001/00854, In
2001/00902, In 2001/00917, In
2001/00918, In 2001/00933, In
2001/00934, In 2001/00998, In
2001/01013, In 2001/01014, In
2001/01045 in In 2001/01046, je bil dne
19. 12. 2001 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana, d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri 111,94 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske
hiše Stari trg 30 v Ljubljani, last dolžnika
Dane Idič.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
Z 2001/02139
IZ-3242
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02139, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 7,
v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na Hafnerjevi 6a, Ljubljana, v skupni površini
89,39 m2, stoječem na parc. št. 920/1 v
k.o. Šentvid, s solastninsko pravico na skupnih delih, objektih, napravah in pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice in zastaviteljev, vsakega do 1/3, na

podlagi prodajne pogodbe št. 3799/04-SM
z dne 13. 3. 1993, sklenjene z Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,363.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02140
IZ-3243
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02140, ki ga je dne 21. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 7,
v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na Hafnerjevi 6a, Ljubljana, v skupni površini
89,39 m2, stoječem na parc. št. 920/1 v
k.o. Šentvid, s solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah in pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika in zastaviteljic, vsakega do 1/3, na
podlagi prodajne pogodbe št. 3799/04-SM
z dne 13. 3. 1993, sklenjene z Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, kot prodajalcem, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,637.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02231
IZ-3248
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02231, ki ga je dne 29. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
40, v izmeri 51 m 2, v 10. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Rozmanova 2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, ki stoji na parcelah št. 858 in
29/1, vpisanih v k.o. Petersko predmestje
– del, ki je last dolžnice, na podlagi darilne
pogodbe z dne 29. 8. 1994, Ev. št.
226/94-P-D3, sklenjene med Jamnišek
Srečkom kot darovalcem in dolžnico kot
obdarjenko ter na štirisobno stanovanje št.
11, v skupni izmeri 100,96 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Vodnikova 6, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki stoji na parceli
št. 1047/6, vpisani v k.o. Stara Cerkev, ki
je last dolžnice, na podlagi pogodbe z dne
17. 8. 2001, sklenjene med Zvezo društev
za cerebralno paralizo, krajše Zveza – Sonček kot prodajalcem in dolžnico kot kupcem, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2002
Z 2001/02147
IZ-3249
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02147, ki ga je dne 22. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako C-3/P
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v prodajni površini 60,15 m2 in parkirnem
mestu št. 42, ki se nahaja v pritličju v stolpiču C, v stanovanjskem objektu v Ravnikovi
ulici v Ljubljani, stoječem na parc. št.
1936/8, vpisani pri vl. št. 2547, k.o. Dobrova in na parc. št. 1936/45, vpisani pri
vl. št. 2489, k.o. Dobrova, s solastninsko
pravico na skupnih delih, objektih, napravah in pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0808/2001 z dne 8. 8.
2001, sklenjene z Remex, d.o.o., Metlika,
Naselje Borisa Kidriča 9, kot prodajalcem,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002
Z 2001/02117
IZ-3250
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2001/02117,
ki ga je dne 22. 1. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 6-2-2, v trgovsko
poslovnem stanovanjskem objektu B in C –
Zeleni dvor, na naslovu Savska cesta 8 A,
Ljubljana, v šestem stolpiču, v drugem nadstropju in v neto koristni površini 60,21 m 2, s
kletnim prostorom v izmeri 2,92 m2 in parkirnim mestom v kletni garaži, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah, ki stoji na
parc. št. 1419/7, 1419/8, 1419/3,
1419/4, 1419/5, 1419/9, 1419/6,
1421/12, vpisanih pri vl. št. 286, k.o. Zelena
jama in na parc. št. 2234/8, vpisani pri vl. št.
2801, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 548/2000 z
dne 8. 12. 2000, sklenjene s prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar,
d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2002
Z 2002/00031
IZ-3252
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00031 z dne 23. 1. 2002,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 37, v
stanovanjskem objektu Avl-26, v soseski MS
4/5 Fužine, ter skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1048/1, 1049, 1050, 1087/1, 1060 in
1057, vse k.o. Slape, ki je last zastaviteljice, na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
580/86 z dne 26. 2. 1986, dodatka št. 1 k
navedeni pogodbi, sklenjenima med prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10,
ter pravnomočne sodne poravnave, sklenjene med Mirom Krevljem in zastaviteljico,
dne 2. 4. 1991, z dnem 23. 1. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve do:
– dolžnika Podržaj Alana, Rusjanov trg
9, Ljubljana, v višini 3,892.560 SIT s pp in

– dolžnice Podržaj Bernarde, Rusjanov
trg 9, Ljubljana, v višini 3,947.440 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/02249
IZ-3263
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02249, ki ga je dne 29. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 6,
v izmeri 73,01 m2, v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Abramovi 8 v Ljubljani, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, ki stoji na parceli št. 1127/7,
vpisani pod vl. št. 2387, k.o. Vič, ki je last
dolžnice Centa Barbare, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 46/91 z dne 11. 12.
1991, sklenjene s prodajalcem Gradbenim
podjetjem Grosuplje, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2002
Z 2001/02235
IZ-3274
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02235, ki ga je dne 24. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. G01, ki se
nahaja v kleti stanovanjske stavbe v Medvodah, Ob cesti proti Zbiljam, v skupni izmeri
24,80 m2, z atrijem v izmeri 4,80 m2 ter na
skupnih delih, objektih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 303/24, vpisana v vl. št.
784, k.o. Medvode, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, na podlagi pogodbe z dne
23. 11. 2001, sklenjene med Mebles,
d.o.o. in Robit, d.o.o. kot prodajalcema,
Domom starejših občanov Medvode, d.o.o.,
kot tretjo stranko ter dolžnikom in zastaviteljico kot kupcema, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,700.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02144
IZ-3276
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02144, ki ga je dne 22. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. B.PM.2, v
izmeri 57,60 m2, v mezzaninu objekta B, na
Dunajski 194 v Ljubljani, ter shrambi z oznako 100/II, v izmeri 4,34 m2, v II. kleti
objekta, stoječem na parcelah oziroma delih parcel št. 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397/1, 398, 399, 400, 401,
402, 403/1, 403/3 in 406, k.o. Stožice, s
solastninsko pravico na skupnih delih, objektih, napravah in pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4321/01 z
dne 20. 8. 2001, sklenjene z Invest Rent,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, kot prodajalcem ter s prepovedjo razpolaganja, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
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ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,973.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
Z 2001/02006
IZ-3279
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02006, ki ga je dne 30. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih – pisarni št. 10/II, v izmeri 22,9 m2 in pisarni št.
7/II, v izmeri 4,5 m2, skupno v izmeri
27,4 m2, ki se nahajata v stavbi, stoječi na
parceli št. 2104/1, vpisani v vl. št. 948,
k.o. Bežigrad, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 19. 9. 2001 med prodajalcem Bežigrad storitve, d.o.o., Ljubljana, Smoletova
16 in dolžnikom kot kupcem, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,600.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002
Z 2001/02141
IZ-3283
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02141, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enoinpolsobnem stanovanju, v
izmeri 31 m2, ki se nahaja v VII. nastropju na
2. stopnišču, jugozahod, v stanovanjskem
bloku B2, na naslovu Celovška c. 85, stoječem na parc. št. 41, 40/1, 47/1, 46/2,
54/2, 54/1, 690 in 44/3, k.o. Spodnja
Šiška, s solastninsko pravico na skupnih
delih, objektih, napravah in pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 2.
1993, sklenjene z Marinko Slokan, Župančičeva 41, Kranj, kot prodajalcem in dolžnico kot kupcem, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,620.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
Z 2001/01725
IZ-3290
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01725, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 36, v skupni izmeri 55,49 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Na jami
9, Ljubljana, stoječega na parc. št. 1002/2,
vpisani v vl. št. 1813, k.o. Spodnja Šiška,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnikov, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 9. 2001 in popravka kupoprodajne pogodbe z dne 8. 10. 2001, sklenjenih med prodajalko Matejo Kacl, Polje 1,
Prevalje in dolžnikoma kot kupcema, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,691.456 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
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Z 2001/02218
IZ-3296
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02218 z dne 5. 2. 2002,
je bilo stanovanje št. 20, v izmeri 20,65 m2,
ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjske
hiše Tugomerjeva 18, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 552/19, vl. št. 1996, k.o. Zgornja
Šiška, ki je last poroka in plačnice, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, o
dedovanju po pok. Zalar Juliji, opr. št. II D
429/95 z dne 6. 12. 2001 in dodatnega
sklepa o dedovanju, opr. št. II D 429/95 z
dne 12. 12. 2001 ter kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, katero sta dne
31. 5. 1993 sklenila prodajalka Občina
Ljubljana Center in kupka Julka Zalar iz Ljubljane, z dnem 5. 2. 2002 zarubljeno v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.800 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2002
Z 2001/00998
IZ-3298
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00998 z dne 5. 2. 2002,
je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 70,02 m2,
ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Trebinjska 1 v Ljubljani,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna
lastnina in ki je last zastaviteljice Alenke Žgajnar, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 72 z dne 2. 12. 1991,
sklenjene s prodajalko Metalko trgovino,
p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, z dnem 5. 2.
2002 zarubljeno v korist upnice Krekove
banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
87,885.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2002
Z 2002/00030
IZ-3299
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00030, ki ga je dne 5. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ul. bratov Babnik 12, ki stoji na parceli št. 1246, k.o.
Dravlje, v skupni izmeri 43,37 m2, ter sorazmerni del skupnih prostorov, skupnih delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča,
ki je last dolžnikov, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 10. 1999, sklenjene med
dolžnikom kot kupcema in Lidijo Zehrer-Feguš, Društvena ul. 2, Ljubljana, kot prodajalko, zastavna pravica v korist upnika Cerk
Mihaela, Šentjakob 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,417.522 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
Z 2002/00006
IZ-3301
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00006, ki ga je dne 5. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju v izmeri 83,16 m 2, ki
se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Malgajeva 2 v Ljubljani,
stoječega na parc. št. 1300, vl. št. 856,
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k.o. Spodnja Šiška, ki je lasta zastavitelja,
na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne
18. 12. 2001 z darovalko Darinko Popivoda iz Ljubljane, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
Z 2001/02119
IZ-3302
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02119, ki ga je dne 5. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju na Brodarjevem trgu 3 v Ljubljani, v skupni izmeri
44,31 m2, ki se nahaja v šestem nadstropju
večstanovanjske hiše in je označeno s številko stanovanja 59, ki stoji na parcelah št.
1112/1, 1111/1 in 1119 (vse del), k.o.
Moste, ki je last zastaviteljice Kešar Ljudmile, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 7. 1996 s prodajalko Božovič
Mirjam iz Ljubljane, Brodarjev trg 3 in overjene pri notarki Marini Ružič-Tratnik v Ljubljani, pod št. OV-I 976/96 dne 8. 7. 1996
ter s prepovedjo odtujitve in obremenitve
nepremičnine, razen v korist upnice, zastavna pravica v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002
Z 01/00041
IZ-3281
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00041, ki ga je dne 1. 2. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Ljutomeru, je bila ustanovljena na stanovanju oziroma apartmanu tip št.
A 32, v izmeri 34,27 m2, ki predstavlja
13/100 celotnega objekta v stanovanjski hiši, stoječi na parc. št. 902/5, k.o. Grlava, ki
je last dolžnika in zastavitelja, zastavna pravica v korist upnice Probanke d.d., Maribor,
Gosposka 23, za zavarovnje denarne terjatve v višini 2,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 1. 2. 2002
Z 2001/01005
IZ-3135
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01005 z dne
24. 1. 2002, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje, št. 12, v III. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Ul. Staneta Severja 7, ki stoji na parceli št. 1610/6, k.o.
Sp. Radvanje, ki je last Jurija Čretnika do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 5. 1999, dne 24. 1. 2002 na naroku
zarubljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Avstrija, zaradi zavarovnja denarne
terjatve v znesku 17.805 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
Z 10/2002
IZ-3312
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 10/2002-3, ki ga je dne 5. 2. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in ki je last zastavnih dolžnikov

Belec Danice in Belec Srečka, po kupoprodajni pogodbi z dne 15. 3. 2000, sklenjeni
med prodajalko Toth Marjeto, Murska Sobota, Cvetkova 14 in kupcema Belec Srečkom
in Belec Danico, oba Bakovci, Mladinska
ulica 2, in sicer na enoinpolsobnem stanovanju v izmeri 49,61 m2, št. I/4 v bloku B-9,
Cvetkova ulica 14, Murska Sobota, skupaj s
funkcionalnim zemljiščem in skupnimi prostori, ki ustrezajo velikosti stanovanja napram
celotni stavbi in ki stoji na parc. št. 1247,
1248, 1253 in 1254, vpisanih v vl. št. 2670,
k.o. Murska Sobota, zastavna pravica v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 2. 2002
Z 113/2001
IZ-3258
Na podlagi sklepa opr. št. Z 113/2001,
ki ga je dne 25. 1. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanju, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Prekomorskih
brigad 2a, Šempeter pri Novi Gorici, ki obsega 3 sobe, kuhinjo, predsobo, kopalnico, WC in klet, skupaj z ustreznim solastniškim deležm na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
2904/3, vl. št. 1048, k.o. Šempeter, ki ga
je zastaviteljica pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe št. II/3-14/2-1B/b z dne
27. 1. 1993, sklenjene s prodajalcem Cestnim podjetjem Nova Gorica, p.o. Nova
Gorica, ki je last zastaviteljice Dumančič
Mojce, Prekomorskih brigad 2, Šempeter
pri Gorici, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 2. 2002
Z 4/2002
IZ-3305
Na podlagi sklepa or. št. Z 4/2002, ki
ga je dne 5. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na
delu poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
854/2, vpisane v vl. št. 1954, k.o. Nova
Gorica, v izmeri 66 m2, v pritličju in del
poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
854/18, vpisane v vl. št. 1964, k.o. Nova
Gorica, v izmeri 72 m2, in sicer v pritličju in
I. nadstropju, v legi, razmejitvi in izmeri z
oznako boks št. 10, kot izhaja iz projekta
poslovno trgovskega objekta, izdelanega s
strani podjetja Projekt d.d. Nova Gorica, ki
jo je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6. 1997, sklenjene s
prodajalcem Meblo Pohištvo Nova Gorica
d.o.o., ki je last dolžnika Belingar d.o.o., B.
Kalina 16, Nova Gorica, zastavna pravica v
korist upnice Banke Vipa d.d., Erjavčeva 2,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2002
Z 6/2002
IZ-3307
Na podlagi sklepa opr. št. Z 6/2002, ki
ga je dne 5. 2. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na:
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1. poslovnih prostorih v Poslovnem centru v Šempetru, Žnidarčičeva 9, sedaj Žnidarčičeva ulica 25, na parc. št. 3217/4
k.o. Šempeter:
– poslovnih prostorih, boksih št. 6 in 7,
v površini 207,44 m2 in 210,85 m2, poslovni prostor št. 8, v površini 70,05 m2, s pripadajočim zemljiščem pred obema boksoma, ki sega od sprednje stene navedenih
boksov v dvorišče 6,51 m2, v površini
120,45 m2, in to tako, da se vhodna vrata
normalno odpirajo, ki jih je dolžnik pridobil
na podlagi pogodbe št. 3 - PCŠ z dne 4. 9.
1998, od prodajalca Primorje d.d. Ajdovščina, kot tudi lastništvo na prostorih kotlarne skupaj z rezervoarjem, ki se nahaja na
zemljišču na severozahodni strani objekta
in stranišč v podaljšku poslovnega prostora
št. 8, kot tudi služnostno pravico uporabe
prehoda med boksoma 6 in 7 in boksom
10 do stranišč in tudi solastninsko pravico
na vhodu, dostopni poti in manipulativnem
dvorišču, vse v sorazmerjih kot izhaja iz načrta etažne lastnine, ter kotlarne z dimnikom;
– poslovnem prostoru št. 11 - pisarna v
I. nadstropju v površini 88,50 m2 in pripadajočem zemljišču - zelenici pred poslovnim prostorom v izmeri 202 m2, med objektom poslovni prostor št. 8 in cesto, ki jih
je dolžnik pridobil na podlagi pogodbe št.
6 - PCŠ z dne 5. 1. 1999, sklenjene s
prodajalcem Primorje d.d. Ajdovščina, kot
tudi solastninske pravice na vhodu, dostopni poti in manipulativnem dvorišču, vse v
sorazmerju kot izhaja iz načrta etažne lastnine, kot tudi pravice dostopa iz skupne
zelenice, ki je podaljšek prostora prehoda
med objektom št. 10 in poslovnimi prostori
št. 6, 7 in 8;
– poslovnem prostoru do deleža 1/2 stopnišča iz pritličja v I. nadstropju med poslovnimi prostori 8, 9, 11 in 12, v skupni
površini 26,62 m2 in pripadajočem zemljišču - zelenici pred poslovnim prostorom v
izmeri 25 m2, med objektom in cesto, ki jih
je dolžnik pridobil na podlagi pogodbe št.
15 - PCŠ z dne 9. 7. 1999, sklenjene s
Primorje d.d. Ajdovščina in Gostinskim podjetjem Okus d.o.o. Nova Gorica, kot tudi
solastninske pravice na vhodu, dostopni poti
in manipulativnem dvorišču, vse v sorazmerjih kot izhaja iz načrta etažne lastnine;
– nautrjenem zemljišču - dvorišču med
poslovnima prostoroma št. 4 in 5 in ograjo v
izmeri 259 m2 in neutrjenem zemljišču zelenici med poslovni prostorom 8 in cesto,
v izmeri 13,50 m2, ki jih je dolžnik pridobil
na podlagi pogodbe št. 16 - PCŠ z dne 17.
10. 1999, skupaj s solastninsko pravico na
vhodu, dostopni poti in manipulativnem dvorišču, vse v sorazmerjih, kot izhaja iz načrta
etažne lastnine;
2. severozahodnega dela parc. št.
3217/33, k.o. Šempeter, v takem obsegu,
da je notranja neto širina v objektu 10,70 m,
parc. št. 3217/34, k.o. Šempeter, pa v
podaljšku stavbne parcele, vendar skrajšano za 1,35 m na jugovzhodni strani, z vsemi
pravicami in obveznostmi, kar je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene v obliki notarskega zapisa dne
18. 5. 2000, pod opr. št. Sv 426/2000 pri
notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice od prodajalca Gregorič Ermina,
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vse skupaj last dolžnika Žlebovi Grič, Trgovina d.o.o. Šempeter, zastavna pravica v
korist upnice Nove kreditne banke d.d. Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2002
In 01/00022
IZ-4299
Zaradi izterjave 615.077 SIT s pp se v
korist upnika Milana Radiča s.p., Upravljanje stanovanjskih hiš, Finančno računovodske storitve, Prekomorskih brigad 4, Postojna, zarubi nepremičnina, v naravi trisobno stanovanje št. 7, v prvem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Postojna, Prekomorskih brigad 4, ki stoji na parceli št.
776, vpisani pri vl. št. 627, k.o. Postojna.
Stanovanje obsega kuhinjo, 3 sobe, hodnik,
WC, kopalnico, shrambo, balkon oziroma
teraso in druge prostore v skupni izmeri
75,47 m2, ki ga je dolžnik Stanko Lutar iz
Postojne, Prekomorskih brigad 4, pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 10. 1993, sklenjene
s prodajalcem Slovenske železnice Ljubljana in katera je bila dopolnjena z aneksom h
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
z dne 28. 9. 2001.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 10. 1. 2002
Z 02/00003
IZ-4301
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper in dolžnikov Donalda Ventriglia in Nataše Ventriglia, oba Volaričeva 36, Postojna, zaradi
ustanovitve zastavne pravice, na podlagi
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve,
sklenjenega pri notarju Darku Jeršetu iz Postojne, pod opr. št. SV 44/02 z dne 21. 1.
2002 in sklepa tega sodišča opr. št. Z
02/00003 z dne 5. 2. 2002, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred
Okrajnim sodiščem v Postojni, dne 5. 2.
2002.
V korist izvršljive terjatve 1,200.000 SIT
upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, se zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na dvosobnem stanovanju v izmeri 54,75 m2 tlorisne površine, št. 18, v četrtem nadstropju v
stanovanjski hiši v Postojni, Volaričeva 36,
vpisani pri z.k. vložku št. 2082, k.o. Postojna, na parc. št. 493/3, ki je last Nataše
Ventriglia, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 026/113-2/91, sklenjene dne 15. 1.
1992 z Občino Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 2. 2002

Amortizacije
N 44/2001
AM-12379
Na predlog Božič Branka, Trubarjeva 54,
Celje, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostnih listin,
to je 2 začasnic in št. 000031 z dne 15. 9.
1995, za 106 delnic nominalne vrednosti
za vsako 1.000 SIT, v skupni vrednosti
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106.000 SIT ter št. 000031/B z dne 15.
3. 1996, za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 299.000
SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis
Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2001
N 48/2001
AM-12386
Na predlog Božič Joke, Trubarjeva 54,
Celje, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostnih listin,
to je 2 začasnic in št. 000035 z dne 15. 9.
1995, za 106 delnic nominalne vrednosti
za vsako 1.000 SIT, v skupni vrednosti
106.000 SIT ter št. 000035/B z dne 15.
3. 1996, za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 299.000
SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis
Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2001
N 206/2000
AM-3323
Na predlog Abanke d.d. Ljubljana, Slovenska 58, 1517 Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja
amortizacija spodaj navedenih vrednostnih
papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh
papirjev se poziva, da v roku 60 dni po
objavi tega glasa uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno
veljavnost.
11 delnic Abanke d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija BA, število delnic od št.
0007517 do št. 0007527.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2002
N 20/2002
AM-4276
Na predlog Barbare Križaj, Vodnikova
54, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka
se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili
svojo pravno veljavnost.
48 delnic družbe Pharmakon d.d. od št.
01850 do vključno 01897.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 11/2002
SR-3318
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Kmet Rudolfa st., stan. Gmajna 40,
Raka, ki ga zastopa odv. Dušan Dornik iz
Krškega, zoper toženo stranko neznani dediči neznanega bivališča po pokojnem Ercek Alojziju, nazadnje stan. Zabukovje 39,
Raka, zaradi ugotovitve lastninske pravice
(vsp. 100.000 SIT), izven naroka, dne 6. 2.
2002 sklenilo:
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toženi stranki neznani dediči neznanega
bivališča po pokojnem Ercek Alojziju, nazadnje stan. Zabukovje 39, Raka, se postai
začana zastopnica odv. Kristina Jalovec,
CKŽ 6, Krško, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 11/2002.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 2. 2002
I Pl 1070/2000
SR-3212
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, zoper toženo stranko Mladena Galiča, Prušnikova 5, Ljubljana, oziroma
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 361.078,90 SIT s pp, dne 10. 1. 2002
sklenilo:
toženi stranki Mladenu Galiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Mitja Stupan, Trubarjeva 38,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila 361.078,90 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 10. 1. 2002
I Pl 1049/2000
SR-3317
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Fikretu Halkiču, Lojzke Štebijeve 7,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 1,838.577,50 SIT, s pp, dne
6. 2. 2002 sklenilo:
toženi stranki Halkič Fikretu, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
1049/2000 postavi začasni zastopnik, odvetnik Kecman Dušan, Slovenska cesta 56,
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 6. 2. 2002
P 635/2001
SR-4265
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Marije Kegel, Miklošičeva 1, Domžale, ki jo zastopa odvetnica
Tatjana Markelj iz Domžal, proti nasprotni
stranki Jakobu Keglu, Miklošičeva 1, Domžale, zaradi razveze, dodelitve otrok in plačila preživnine, dne 21. 1. 2002 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
se imenuje odvetnica Alenka Žugelj, Kersnikova 6, Ljubljana.
Stroški za postavitev začasnega zastopnika se izplačajo iz proračuna.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2002
D 439/97
SR-4269
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Metki Jazbec, v zapuščinski
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zadevi po dne 28. 2. 1996 umrlem Čivnik
Antonu, roj. 30. 5. 1952, natakarju, drž.
Republike Slovenije, nazadnje stan. Kotlje
183, Ravne na Koroškem, na podlagi 4. in
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 5. členom ZNP, dne 15. 2. 2002
sklenilo:
zakoniti dedinji Jörgl Herti, stan. Kotlje
193, Ravne na Koroškem, sedaj neznanega bivališča, se v zapuščinskem postopku,
ki se vodi pod opr. št. D 439/97, kot začana zastopnica postavi Hrovat Helena, stalno
stan. Sp. trg 51, Vuzenica, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Začasna zastopnica bo zastopala zakonito dedinjo v zgoraj navedeni zapuščinski
zadevi, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 2. 2002

Oklici dedičem
D 333/2000
OD-5141
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Meglen Kristini, hčerki
Jožefa, roj. 23. 5. 1909, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Potiskavcu 1, umrli 24. 9. 2000 ravno tam.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona, če zapustnica ne bi napravila oporoke, bi prišla tudi njena hčerka Ferkulj
Veronika, ki je sedaj sicer že pokojna,
vendar pa je zapustnico preživela. Eden
izmed njenih dedičev pa je tudi njen sin
Ferkulj Peter, ki pa živi na neznanem naslovu nekje v Kanadi.
Sodišče s tem oklicem poziva Ferkulj
Petra, da v roku enega leta od objave tega
oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča priglasi eventualno svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka
bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 2. 2002
D 496/94
PO-4275
Pri okrajnem sodišču v Novi Gorici je v
teku zapuščinski postopek po pok. Ukmar
Francu, roj. 14. 9. 1895, nazadnje stanujočem v Šempasu 7, ki je umrl 2. 8. 1962.
Po sedaj zbranih podatkih bi prišla v
poštev kot zakonita dedinja tudi njegova
nečakinja Danica Gradnik, ki je umrla dne
7. 4. 1985 v Argentini, oziroma sedaj dediči po njej, ki pa sodišču niso znani. Predmet zapuščine je premoženje, ki pripada
zapustniku na podlagi odločbe o denacionalizaciji.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju se poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku da se priglasijo kot dediči v
enem letu od objave tega oklica. Po poteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo in zapuščinski postopek zaključilo po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 2. 2002

Oklici pogrešanih
N 16/2001
PO-1157
Pri Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku nepravdni postopek razglasitve pogrešane Marije Lord, roj. Colner, roj. 2.
12. 1938, nazadnje stanujoče Stara vas
1, Bizeljsko, za mrtvo.
Pogrešana se je leta 1957 izselila v
Avstralijo, od koder se je zadnjič oglasila
svojcem leta 1980, nato pa se je za njo
izgubila vsaka sled.
Zaradi navedenega Marijo Lord, roj.
Colner pozivamo, da se oglasi, vse, ki bi
karkoli vedeli o njej ali o njenem življenju
pa, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Brežicah v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 1. 2001
N 10/201
PO-4272
Meden Andrej, roj. 11. 11. 1843, nazadnje stanujoč Begunje pri Cerknici 6, je
pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal Center za socialno delo v Cerknici,
Partizanska c. 1, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mescih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po poteku roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 2. 2002
N 11/2001
PO-4273
Intihar Jernej, roj. 21. 8. 1838 v Starem trgu pri Ložu, nazadnje stanujoč v
Starem trgu pri Ložu, je pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal Center za socialno delo v Cerknici,
Partizanska c. 1, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po poteku roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 2. 2002
I D 154/96
PO-4274
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pok. Janezu Grahu, roj. 21. 12. 1914, nazadnje
stan. Maribor, Črnogorska 46, umrlem
24. 11. 1995.
Sodišče poziva vse dediče in tiste, ki
bi jim bilo karkoli znanega o dedičih pokojnega, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Po preteku enega leta bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2001
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Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRŠKO
Srg 279/2002
Rg-4253
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarskih oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagateljev Zajelšnik Marjance in
Zajelšnik Matjažka, oba Ljubljanska 21, Kostanjevica na Krki, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Triema, Podjetje za izobraževanje, turizem, proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Kostanjevica, Dobrava pri Kostanjevici 8,
Kostanjevica na Krki, objavlja sklep:
družba Triema, Podjetje za izobraževanje, turizem, proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Kostanjevica, Dobrava pri Kostanjevici 8, Kostanjevica na Krki, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 2. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zajelšnik Marjanca in
Zajelšnik Matjažek, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT prenese v celoti na Zajelšnik Marjanco in Zajelšnik Matjažka.
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 Krškem
dne 13. 2. 2002
Srg 746/2001
Rg-4254
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Gošek Draga, Cankarjeva cesta 4, Senovo in Vižintin Zdenke, Ulica
senovških borcev NOB 3, Senovo, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Vigom, podjetje za
trgovino, uvoz, izvoz in storitve d.o.o., Senovo, Cankarjeva cesta 4, objavlja sklep:
družba Vigom, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in storitve d.o.o. Senovo,
Cankarjeva cesta 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Gošek Drago in Vižintin
Zdenka,
z
ustanovitenim
kapitalom
1,508.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT prenese v celoti na Gošek
Draga in Vižintin Zdenko.

Št.

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 Krškem
dne 12. 2. 2002
Srg 9/2002
Rg-4257
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagateljev Močnik Ane in Močnik Alojza,
oba Slomškova 11, Brežice, sedaj Radež
52, Loka pri Zidanem Mostu, za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Stik - varovanje premoženja
in detektivske storitve Brežice d.o.o., Slomškova 11, Brežice, objavlja sklep:
družba Stik - varovanje premoženja in
detektivske storitve Brežice d.o.o.,
Slomškova 11, Brežice, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Močnik Ana in Močnik
Alojz, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Močnik
Ano in Močnik Alojza.
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 Krškem
dne 11. 2. 2002

LJUBLJANA
Srg 00619/2002
Rg-4232
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Top Shop, Lampe Jana in ostali d.n.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, Apihova 23, objavlja sklep:
Top Shop, Lampe Jana in ostali
d.n.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, Apihova 23, reg. št. vl. 1/13388/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Lampe Jana in Lampe Nika, obe Ljubljana, Apihova 23, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici.
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
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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
Srg 19040/2001
Rg-4236
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
S projekt, podjetje za svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Domžale, Slamnikarska 1, objavlja sklep:
S projekt, podjetje za svetovanje, projektiranje in inženirig, d.o.o., Domžale,
Slamnikarska 1, reg. št. vl. 1/35067/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jamšek Breda, Mengeš, Muljava 33, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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
Srg 19523/2001
Rg-4238
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Telekon - Jaki, izgradnja in servisiranje telekomunikacijskega omrežja in naprav ter njihova prodaja, d.o.o., Ljubljana, Pot k ribniku 5, objavlja sklep:
Telekon - Jaki, izgradnja in servisiranje telekomunikacijskega omrežja in naprav ter njihova prodaja, d.o.o., Ljubljana, Pot k ribniku 5, reg. št. vl.
1/09827/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jaki Stanko, Ljubljana, Pot
k ribniku 5, z ustanovitvenim kapitalom
4,532.013 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002
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Srg 20948/2001
Rg-4240
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Biro plus, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Marno 50, Dol pri Hrastniku, objavlja sklep:
Biro plus, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Marno 50, Dol
pri Hrastniku, reg. št. vl. 1/12669/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Horvat-Godler Stanislava,
Marno 50, Dol pri Hrastniku, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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
Srg 17433/2001
Rg-4242
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Zabava, razvedrilne
dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Polje c. XXXVIII/10a, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Zabava, razvedrilne dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Polje c. XXXVIII/10a, objavlja sklep:
družba Zabava, razvedrilne dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Polje c. XXXVIII/10a,
reg. št. vl. 1/29418/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 11. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj družbe je Metelko Bojan, Polje c. XXXVIII/10a, Ljubljana-Polje, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Metelko Bojana.
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 4. 2. 2002
Srg 18772/2001
Rg-4244
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe ELIT-COM,
servis, montaža in vzdrževanje elektronskih
in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Ce-
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sta na Brod 32, Ljubljana-Črnuče, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe ELIT-COM,
servis, montaža in vzdrževanje elektronskih
in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Cesta na Brod 32, Ljubljana-Črnuče, objavlja
sklep:
družba ELIT-COM, servis, montaža in
vzdrževanje elektronskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., Cesta na Brod
32, Ljubljana-Črnuče, reg. št. vl.
1/29541/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 11.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Čadež Miroslav, Cesta na
Brod 32, Ljubljana-Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Čadež Miroslava.
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 4. 2. 2002
Srg 18991/2001
Rg-4245
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Peče, proizvodnja in
trgovina Ljubljana d.o.o., Aleševčeva ulica
23, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Peče, proizvodnja in trgovina Ljubljana d.o.o., Aleševčeva ulica 23,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Peče, proizvodnja in trgovina
Ljubljana d.o.o., Aleševčeva ulica 23,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 11.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Peče Henrik Peter, Slovenska cesta 9b, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,336.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prevzame celotno premoženje
vključno s terjatvami do dolžnikov družbe
Peče Henrik Peter.
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 4. 2. 2002
Srg 19401/2001
Rg-4247
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

šče na predlog družbe Mepo, mednarodno
poslovanje, Ljubljana, d.o.o., Ulica Bratov
Babnik 10, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Miha Martelanc, Dunajska 56, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Mepo, mednarodno poslovanje, Ljubljana,
d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Mepo, mednarodno poslovanje, Ljubljana, d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana, reg. št. vl.
1/05126/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 12.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj
je
Klemark
Anstalt,
Kirchstrasse 39, Vaduz, Liechtenstein, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT
prenese v celoti na Klemark Anstalta.
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 4. 2. 2002
Srg 00581/2002
Rg-4252
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Almaz, družba za
zunanjetrgovinsko posredovanje in poslovno svetovanje d.o.o., Pod hribom 24, Radomlje, ki jo zastopa notarka Lokošek Majda, Kolodvorska 6, Domžale, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Almaz,
družba za zunanjetrgovinsko posredovanje
in poslovno svetovanje d.o.o., Pod hribom
24, Radomlje, objavlja sklep:
družba Almaz, družba za zunanjetrgovinsko posredovanje in poslovno svetovanje d.o.o., Pod hribom 24, Radomlje,
reg. št. vl. 1/34829/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Šavli Borislava in Šavli
Pavel, oba Pod hribom 24, Radomlje, z
ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Šavli Borislavo in Šavli Pavla.
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 4. 2. 2002
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Srg 72/2002
Rg-4258
Okrožno sodišče v Ljubljani, enota v Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo, kot
registrsko sodišče na predlog SAL d.o.o.,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe SAL d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
SAL d.o.o. Ljubljana, Nazorjeva 6, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Julijana Jana Prihoda in
Marko Prihoda, oba Ljubljana, Vošnjakova
12, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe prenese v celoti na Julijano Jano Prihoda in Marka Prihoda.
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
Srg 18496/2001
Rg-5125
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Sabi, Setničar in družbenik, proizvodnja betonskih izdelkov,
d.n.o., Dol pri Ljubljani, Kamnica 7, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Sabi, Setničar in družbenik, proizvodnja betonskih izdelkov, d.n.o., Dol pri Ljubljani, Kamnica 7,
objavlja sklep:
družba Sabi, Setničar in družbenik,
proizvodnja betonskih izdelkov, d.n.o.,
Dol pri Ljubljani, Kamnica 7, reg. št. vl.
1/29056/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 11.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Setničar Andrej, Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 83A in Blagaič Iztok, Ljubljana, Tometova ulica 6, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na Setničar Andreja in Blagaič Iztoka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družba 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 19. 2. 2002
Srg 18567/2001
Rg-5126
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe CANSLO.INC, svetovanje in storitve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče,

Št.

Gača 21, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe CANSLO.INC, svetovanje in storitve,
d.o.o., objavlja sklep:
družba CANSLO.INC, svetovanje in storitve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Gača 21,
reg. št. vl. 1/28842/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja je Verbič Zlatko Aurelius dr.,
Kanada, Toronto, Springbrook Gardens 62,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese v
celoti na Verbič Zlatka Aurelius dr.
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 19. 2. 2002

MARIBOR
Srg 436/2002
Rg-4229
Družba MLAKER, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Ložnica 21, Makole,
reg. št. vl. 1/6793-00, katere družbenik je
Mlaker Alojz, Ložnica 21, Makole, po sklepu družbenika družbe z dne 28. 12. 2001
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Mlaker Alojz.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2002

MURSKA SOBOTA
Srg 2001/00248
Rg-17142
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba LAINT - Brigita Laj, Podjetje za
intelektualno in storitveno dejavnost k.d.,
Gornji Lakoš 5, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št. 1/01790/00, preneha po skrajšanjem postopku Zakona o gospodarskih družbah, po sklepu družbenikov z dne
1. 6. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Laj Brigita in Laj Franc, oba Dolnji Lakoš
5/a, kot družbenika prevzemata obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika, in sicer na vsakega do polovice.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
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upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 11. 2001

NOVA GORICA
Srg 137/2002
Rg-3316
Družba TINKO, d.o.o., Trgovina in turizem Šempeter, s sedežem Na Pristavi 7,
Šempeter pri Novi Gorici, vpisane pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2200-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 7. 1. 2002.
Ustanovitelj družbe je Valentinčič Robert,
Na Pristavi 7, Šempeter pri Gorici, 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 6. 2. 2002

NOVO MESTO
Srg 609/2001
Rg-10462
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Direkt, Trgovina, storitve
in posredništvo, d.o.o. Metlika, Naselje Borisa Kidriča št. 6, objavlja sklep:
družba DIREKT, Trgovina, storitve in
posredništvo, d.o.o. Metlika, Naselje Borisa Kidriča št. 6, vpisana na reg. vl. št.
1-4070/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 6.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marijan Hadjur, Črnomelj, Moša Pijade 2 in družba Status, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
Metlika, d.o.o., Naselje Borisa Kidriča 6/1,
z ustanovitvenim kapitalom 2, 200.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,200.000 SIT v celoti prenese na ustanovitelja - družbo Status, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika, d.o.o.
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
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sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 8. 2001

SLOVENJ GRADEC
Srg 947/2000
Rg-15611
Družba PILON, podjetje za inženiring,
projektiranje, izvajanje in nadzor, promet z nepremičninami, uvoz-izvoz d.o.o.,
reg. št. vl. 1/9425-00, katere družbenika
sta Aleksander Celan in Boris Visočnik, po
sklepu skupščine z dne 25. 2. 2000 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Aleksander
Celan, Mlinska ulica 44, Spodnje Hoče in
Boris Visočnik, Ronkova ulica 17, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 10. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Alusistem, Proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Bistriška cesta
81, Poljčane, preklicuje dva žiga:
– veliki žig pravokotne oblike dim. 18
× 45 mm, zgoraj je napisano Proizvodnja,
inženiring, trgovina in storitve, v desnem
kotu je številka 4, na sredini žiga je elipsa, v njej pa piše ALUsistem d.o.o.; spodaj pa piše: 2319 Poljčane, Bistriška 81,
– mali žig pravokotne oblike dim. 10 ×
27 mm; v zgornjem levem kotu je napisana številka 2, na sredi je elipsa, v njej piše
ALUsistem d.o.o., spodaj pa piše 2319
Poljčane, Bistriška 81. Ob-65444
SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER,
Izolska vrata 2, Koper - Capodistria, štampiljko okrogle oblike (35cm) z napisom
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, v sredini SVIZ Srednja tehniška
šola Koper. gnc-80927

Priglasitveni list
ABATRA D.O.O., Zavino 18, Branik, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
046399/1460/00-11/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnh-80614
Grad Milan s.p., Okrepčevalnica “Grad Socerb”, Črni kal, Črni Kal, obrtno dovoljenje, št.
017328/1765/00-27/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnp-80606
Gradišar Terezija, Spodnje Duplje 14, Duplje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
026201/0167/00-28/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnd-80943
Heberle Tomaž, Selo 56, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-2109/98-7.
gnc-80894
Hočevar Peter, Hruševska 1/a, Laze v Tuhinju, priglasitveni list, opravilna št.
15-1485/00, izdan dne 10. 7.2000.
gnt-80727
Hojnik Sonja, Zamušani 22/b, Gorišnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060238/1960/01-52/1996. gni-80613
Keber Milan, Novo Polje, Cesta VIII/6,
Ljubljana-Polje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 036341/1789/00-36/1995 in obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnf-80641
Kebert Sonja s.p., Okrepčevalnica, Prušnikova 20, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1101/94, izdan dne 4. 8. 1995.
gnk-80511
Kerže Miha, Lamutova ulica 17, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
057327/3936/01-38/1998, izdana dne 23.
3. 1998. gny-80772
Koren Ivan, Koroška cesta 38, Velenje,
priglasitveni list, opravilna št. 59-198-94, izdan dne 4. 5. 1994. gnc-81069
Križman Franc, Podgorica pri Podtaboru
1, Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št.
09-0466/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnt-80877
Lukanec Milan, Tenetiše 34, Golnik, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
027191/2304/01-28/1995, izdana dne
9. 4. 1996 pri OZS. gnh-80514
Novak Ladomir, Zbiljska cesza 7, Medvode, priglasitveni list, opravilna št. 27-1059-94,
matična št. 5413599, izdan dne 6. 6. 1994.
gny-80822
Obad Robert s.p., Babiči 45/a, Marezige,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016501/0348/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnf-81041
Osmani Sami s.p., Cankova 31/a, Cankova, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000263/0338/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gno-80482
PIL IMPEX D.O.O. MOST NA SOČI, Most
na Soči 91, Most na Soči, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 049288/0967/00-65/1995
in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnn-80583
Polanec Albin, Ulica borcev 17, Portorož Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059697/1180/01-50/1995, izdana dne
5. 9. 1995 pri OZS. gnx-80523
Povalej Ivan s.p. - Roletarstvo, Tuncovec
15, Rogaška Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 043048/0598/00-64/1995.
gng-80740
Preidl Franc s.p., Bratonci 137, Beltinci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
001084/1357/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnw-81074
Premrl Primož, Vrhpolje 57, Vipava, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
005969/0864/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnw-81053
Pridigar Marija, Vodovodna 11, Maribor,
obrtno dovoljenje, št. 065507. gnr-80933
Puhov Slavko s.p., Mizarstvo, Ul. generala Levičnika 60/a, Koper - Capodistria,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
017237/1632/00-27/1995 in obrtno do-

voljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gng-80715
Rupert Beno, Sattnerjeva ulica 18, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030908/2372/00-38/1995. gng-81115
Sabri Osami s.p., Kocljeva ulica 16, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000974/1213/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnp-80481
Sekirnik Janez s.p., Mizarstvo Sekirnik,
Brestovška 35/a, Rogaška Slatina, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
063329/1306/01-64/1999, izdana dne
1. 7. 1999. gnp-80931
Štebe Lojze s.p., Brniška cesta 48, Vodice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041175/4857/01-37/1995, izdana dne
10. 2. 1998, izdala OZS. gnc-80519
Tabaković Senad s.p., Marksova 18, Piran - Pirano, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 059708-1197-01-50/1995, izdana dne
7. 12. 1995 pri OZS. gnt-80827
Trošt Marica, Prešernova 23, Ajdovščina,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
050031/1437/01-11/1995, izdana dne 27.
10. 1995. gnf-80741
VIC D.O.O., Gabrje 51, Dobrova, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
038731/3527/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnq-81030
Vraber Vanja, Sp. Kaplja 52, Ožbalt, priglasitveni list, opravilna št. 43-487/96, matična št. 5473604, izdan dne 1. 3. 1996.
gnu-80826

Potne listine
Adrović Manuel, Fužine 2, Kamnik, potni
list, št. BA 809417, izdala UE Kamnik.
gne-80667
Avguštin Marij, Linhartov trg 11, Radovljica, potni list, št. AA 755337. gng-80540
Babić Marjana, Zagorica 56, Videm-Dobrepolje, potni list, št. BA 935610, izdala UE
Grosuplje. gnr-80479
Bajd Ivanka, Zelena pot 28, Ljubljana, potni list, št. P00051073. gne-81167
Banko Ivan, Rečica ob Paki 25, Šmartno
ob Paki, potni list, št. AA 137754. gnp-81006
Blagajac Dragutin, Ardro pri Raki 2, Raka,
potni list, št. AA 169924, izdala UE Ljubljana.
gne-80592
Blasov Jurij, Marxova 29, Piran - Pirano,
potni list, št. BA 913475, izdala UE Piran.
gnj-81112
Brezovar Marko, Mali vrh pri Šmarju 76,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 54678, izdala
UE Grosuplje. gng-81194
Buljubašić Elvira, Jenkova 17, Velenje, potni list, št. BA 698516. gnp-80681
Cerjak Štefan, Štefanova ulica 12, Ljubljana, potni list, št. BA 636506, izdala UE Ljubljana. gnb-81195
Cirkovski Dimitrij, Panonska 8, Maribor,
potni list, št. AA 571057. gnt-81002
Cvetković Božidar, Koželjskega ulica 1,
Velenje, potni list, št. AA899192. gnn-80683
Danieli Aljoša, Šišenska cesta 2, Ljubljana, potni list, št. AA 717939, izdala UE Ljubljana. gny-81172
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Dejak Frančiška, Grajska pot 8, Ribnica, potni list, št. AA 287067. gnm-81109
Dobaj Jožef, Ulica talcev 20/a, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. BA
944496. gnw-80799
Dolenc Majcen Jasna, Demšarjeva 10,
Škofja Loka, potni list, št. AA 655799.
gny-80647
Faganel Barbara, Tavčarjeva 2, Ljubljana, potni list, št. BA 666953, izdala UE
Ljubljana. gnr-80654
Fakin Marko, Metoda Mikuža 16, Ljubljana, potni list, št. P00043980. gnv-81025
Fir Mirko, Slamna vas 24, Metlika, potni list, št. AA 703013. gno-81182
Florjančič Valentin, Weiherstrasse 6/a,
8307 Effretikon, Švica, potni list, št. BA
752564. gnn-80833
Grešak Primož, Senčna pot 10/a, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
576580, izdala UE Piran. gny-81147
Handanović Erhard, Ljubljanska cesta
30, Postojna, potni list, št. BA 695905,
izdala UE Postojna. gne-81067
Horvat Jelka, Židovska steza 2, Ljubljana, potni list, št. AA 931431, izdala UE
Ljubljana. gni-80767
Ilić Stevan, Slovenska cesta 55/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 878079, izdala
UE Ljubljana. gng-81165
Izda Petra, Brigadirska cesta 10, Vrhnika, potni list, št. BA 605295.
gni-81188
Jaklič Jure, Gradišče nad Pijavo Gorico 29, Škofljica, potni list, št. BA 586764,
izdala UE Ljubljana. gnp-81185
Ječnik Alojzij, Hrastje 24, Kranj, potni
list, št. AA 705849. gnj-81062
Ječnik Ljilja, Hrastje 24, Kranj, potni
list, št. AA 705848. gnk-81061
Jerič Andrenšek Tadeja, Levstikova ulica 5, Celje, potni list, št. BA 981387.
gnu-80576
Jorgič Luka, Avber 21, Sežana, potni
list, št. BA 706475. gnr-80804
Klančnik Tjaša, Zg. Duplje 1000, Duplje, potni list, št. BA 935389. gnr-80579
Knol Andreja Marjeta, Meškova ulica
5, Ljubljana, potni list, št. P00071318.
gnk-80686
Konjajeva Jevgenija Ženja, Bonifacijeva ulica 7, Piran - Pirano, potni list, št. AA
516803, izdala UE Piran. gnl-80535
Koprivc Anita, Sv. Ema 30, Pristava pri
Mestinju, potni list, št. AA 959846, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnu-81001
Korenč Jesenka, Prade, Cesta IX/5,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
512175. gnn-81108
Kosmina Aleksander, Ulica Ivana Regenta 4, Izola - Isola, potni list, št. BA
404858, izdala UE Izola. gni-81113
Kotnik Nataša, Britof 65, Kranj, potni
list, št. BA 992758. gnj-80812
Kraljič Daniel, Alpska cesta 13, Bled,
potni list, št. BA 857707. gno-80557
Krmek Polonca, Benedikt 19/b, Benedikt, potni list, št. BA 297808. m-187
Krofl Slavko, Meierhofstr 39/31, 9495
Triesen, Liechtenstein, potni list, št. AA
394250. gnp-81156

Kure Jurij, Mestni trg 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 137724, izdala UE Ljubljana. gng-81190
Kvrgič Ermin, Breg 20, Ljubljana, potni list, št. BA 798573, izdala UE Ljubljana. gns-81178
Lackovič Damir, Hotiza, Kamenska ulica 42, Lendava - Lendva, potni list, št. BA
758131, izdala UE Lendava. gnm-80559
Lipičnik Jakob, Šmartno v Rožni dolini
22, Šmartno v Rožni dolini, potni list, št.
BA 307511. gns-81103
Lipovšek Janko, Nožice, Partizanska
15, Radomlje, potni list, št. P00051877.
gnx-80748
Lipuš Bernarda, Dobja vas 167, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 608884,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-80546
Lobe Darko, Ljubljanska cesta 16/a,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 850692,
izdala UE Grosuplje. gnn-80633
Mencin Dušan, Staničeva 5, Kanal, maloobmejno prepustnico, št. AI 155340,
izdala UE Nova Gorica. gnu-80651
Merljak Plahuta Lidija, Vrtojbenska cesta 4, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
BA 165347, izdala UE Nova Gorica.
gnn-80808
Mešiček Marija, Via Bruno Buozzi 1,
Grottaferrata, Rim, Italija, potni list, št. AA
645481. gni-80967
Mihelič Franc, Rojčeva 26, Ljubljana,
potni list, št. AA 59235, izdala UE Ljubljana. gnc-81119
Mozetič Matej, Lukežiči 33/a, Renče,
potni list, št. P00035666. gns-80553
Okoliš Marija, Nadlesk 28, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. AA 349443.
gnx-81098
Ozbič Matjaž, Stomaž 4/a, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 155043.
gno-80807
Pavlović Štefan, Depala vas 49, Domžale, potni list, št. BA 527555, izdala UE
Domžale. gnv-80625
Peterca Nejc, Vojkova cesta 26, Ljubljana, potni list, št. BA 736279, izdala UE
Ljubljana. gnz-80571
Plohl Marjan, Kotlje 6, Kotlje, potni list,
št. AA 162817, izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-80543
Plut Robert, Mladica 16, Semič, potni
list, št. BA 600624. gnn-80558
Podbrežnik Ferdinand, Glavarstvo 1/a,
Prevalje, potni list, št. AA 52908, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnr-80554
Pogačnik Eva, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, potni list, št. AA 169872, izdala
UE Ljubljana. gnw-80528
Poljak Krivic Marija, Triglavska ulica
21, Radomlje, potni list, št. BA 414943,
izdala UE Domžale. gnm-81063
Popaja Mirsad, Bratov Rupar 5, Jesenice, potni list, št. AA 489859.
gnq-80580
Popovič Igor, Polanškova 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 769313, izdala UE Ljubljana. gnb-80645
Privšek Jože, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 17413, izdala UE
Ljubljana. gnf-80770

Št.

20 / 8. 3. 2002 / Stran 2137

Privšek Liza, Židovska steza 2, Ljubljana, potni list, št. BA 950998, izdala UE
Ljubljana. gnc-80769
Privšek Nada, Križevniška 6, Ljubljana, potni list, št. BA 219959, izdala UE
Ljubljana. gne-80771
Privšek Zala, Židovska steza 2, Ljubljana, potni list, št. BA 950999, izdala UE
Ljubljana. gnd-80768
Radović Matej, Kidričevo naselje 6,
Radenci, potni list, št. BA 512283, izdala
UE Gornja Radgona. gnl-80793
Ravnjak Majda, Slovenska ulica 5, Maribor, potni list, št. BA 944666. gnb-80570
Ravnjak Sandra, Slovenska ulica 5,
Maribor, potni list, št. BA 944667.
gnc-80569
Ridjošić Dalibor, Ul. Hermana Potočnika 35, Ljubljana, potni list, št. BA 796706,
izdala UE Ljubljana. gnf-80541
Rožman Samo, Naselje nuklearne
elektrarne 5, Krško, potni list, št. BA
747044, izdala UE Krško. gnr-80979
Ružnić Ervin, Miklošičeva 2/c, Domžale, potni list, št. BA 7852, izdala UE
Domžale. gnv-81175
Seuček Boris, Turjaško naselje 2, Kočevje, potni list, št. AA 165624, izdala UE
Kočevje. gnn-80908
Skelo Anton, Koseskega ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 306471, izdala
UE Ljubljana. gnv-81154
Skrbinšek Franc, Mihovce 59, Cirkovce, potni list, št. BA 598098. gne-81142
Slana Davorin, Švabičeva ulica 3, Ljubljana, potni list, št. BA 626820, izdala UE
Ljubljana. gnx-81023
Smolnikar Dean, Perkova ulica 17,
Domžale, potni list, št. BA 726997, izdala
UE Domžale. gnc-80544
Somer Gregor, Koroška cesta 18, Maribor, potni list, št. BA 893421.
gnx-80698
Štrancar Marija, Ulica Ivana Kosovela
23, Ajdovščina, potni list, št. AA 429212,
izdala UE Ajdovščina. gnt-80652
Štrancar Tomaž, Ulica Ivana Kosovela
23, Ajdovščina, potni list, št. AA 428814,
izdala UE Ajdovščina. gns-80653
Törnar Silvo, Otroška ulica 33, Črenšovci, potni list, št. BA 535426, izdala UE
Lendava. gnp-80560
Trebežnik Drago, Celovška 159, Ljubljana, potni list, št. BA 772246, izdala UE
Ljubljana. gnn-81083
Vehar Janez, Einspielerjeva ulica 5/c,
Ljubljana, potni list, št. AA 978187, izdala
UE Ljubljana. gnu-81176
Viler Iztok, Vanganelska cesta 11, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
914659. gnb-80970
Vnuk Zlatka, Loška gori pri Zrečah 5,
Zreče, potni list, št. BA 96937, izdala UE
Pesnica. gnz-80671
Volf Leonida, Pot na jez 9/a, Radeče,
potni list, št. BA 911276. gns-80828
Vujić Milan, Cesta talcev 5, Škofja Loka, potni list, št. BA 423304. gnu-80876
Zekić Radovan, Linhartova cesta 92,
Ljubljana, potni list, št. BA 998671, izdala UE Ljubljana. gnl-81135
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Zenkić Mersed, Pod gozdom 9, Logatec, potni list, št. BA 680636, izdala UE
Ljubljana. gnm-80884
Žagar Natalija, Kapca, Spodnja ulica
14, Lendava - Lendva, potni list, št. BA
559550, izdala UE Lendava. gnx-81148
Žlempergar Mojca, Drenov grič 189,
Vrhnika, potni list, št. BA 249561.
gno-80757

Osebne izkaznice
Adamič Stanislav, Sv. Gregor 004/a,
Ortnek, osebno izkaznico, št. 611232.
gng-80690
Banovec Alenka, Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782835.
gnl-81160
Beber Teja, Unec 70, Rakek, osebno
izkaznico, št. 479535. gnk-81161
Berger Danica, Marjana Kozine 14,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
500267. gnj-80987
Bešter Drago, Škrjančevo 16, Radomlje, osebno izkaznico, št. 14512.
gni-80488
Borovničar Andreja, Brje 78, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 402670.
gnx-80548
Brezinščak Gordana, Rajska ulica 12,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 94897.
gnt-80977
Bric Alenka, Budanje 2/g, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
627160.
gnt-81102
Burnić Sanija, Ob sotočju 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 30924.
gnq-80755
Capuder Marija, Šmarca, Zelena pot
1, Kamnik, osebno izkaznico, št. 402376.
gnh-80989
Cimerman Slava, Maroltova 46, Maribor, osebno izkaznico, št. 548779.
gni-80588
Cirkovski Dimitrij, Panonska 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 126814.
gns-81003
Cizl Franc, Veliko Trnje 8, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 401956.
gni-80813
Cokoja Justina, Goriška 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
276512.
gnv-80700
Črešnar Jasmina, Resnik 1, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
363971.
gnv-80825
Dežman Markič Tatjana, Primožičeva
31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1010478. gnb-81020
Djipan Razija, Vnanje Gorice, Ob Curnovcu 20, Brezovica pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 506553. gns-80682
Dobaj Jožef, Ulica talcev 20/a, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
321002. gnv-80800
Dolničar Jožef Marko, Vače 90, Vače,
osebno
izkaznico,
št.
816577.
gni-81013
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Dominko Primož, Grilcev grič 16, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 882232.
gnv-80750
Duraković Ševalija, Zidanškova cesta
6, Velenje, osebno izkaznico, št. 781241.
gnq-81005
Filipič Borut, Kosovelova 25, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
535449.
gnq-81105
Forstnerič Nina, Celovška cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 655397.
gne-81017
Furlan Mateja, Kraigherjeva ulica 10,
Postojna, osebno izkaznico, št. 185421.
gnq-80630
Gergyek Zvonko, Sevranska ulica 44,
Odranci, osebno izkaznico, št. 386615.
gnl-80910
Golob Mateja, Sajovčeva ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241600.
gnm-81009
Gorjup Ivanka, Štrekljeva 34, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
308628.
gnn-80483
Grandušek Tilen, Ilirska 27, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 474042.
gnb-80520
Gregorin Frančiška, Kamnogoriška 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 135040.
gnu-80526
Hamzić Izet, Vidergarjeva ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225815.
gnp-80956
Heinelt Ljubica, Rusjanov trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29887.
gns-80628
Hiršl Saša, Štefana Kuzmiča 18/a,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
865227. gnp-80981
Hlede Marija Magdalena, Krekova ulica 27, Maribor, osebno izkaznico, št.
237979. gng-80790
Horvat Milan, Bukovica 30, Bogojina,
osebno
izkaznico,
št.
316390.
gni-80788
Hren Ludvik, Javorškova 11, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 976116.
gnw-81199
Hribar Angela, Križ 37, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
455238.
gnz-81096
Hvalič Aleksandra, M. Kogoja 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 811548.
gnl-81110
Izgoršek Maja, Prapreče 10, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
353386.
gnf-80691
Izlakar Germ Matjaž, Klemenčičeva ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
273753. gnl-80760
Jager Marija, Dobrna 38, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 37376. gnb-80995
Jaklič Jure, Gradišče nad Pijavo Gorico 29, Škofljica, osebno izkaznico, št.
269649. gnk-81186
Jakopič Albin, Sp. Gorje 130/a, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
1016050. gnc-80669
Jakopič Marija, Sp. Gorje 130/a, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
1016055. gnf-80666

Jakše Emil, Glinška ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 218671.
gnn-80883
Janić Boštjan, Adamičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95925. gnj-81137
Jarc Kristina, Zgornje Pirniče 1/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 90565.
gnk-80811
Jeglič Rok, Vegova 6/b, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
177225.
gnm-80659
Jerman Damjana, Slavka Gruma 66,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
54925. gnw-80674
Jesih Tina, Bukovčeva cesta 9, Radomlje, osebno izkaznico, št. 275029.
gne-80617
Kaltak Besim, Cesta v Mestni log
100/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
336240. gnh-80764
Kavčič Matejka, Pečnik 9, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 209003.
gnz-81021
Kelemina Dominika, Brezno 43, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
186049. gnn-81008
Kelner Miran, Prečna pot 75, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
769877.
gnd-80818
Kešina Mateja, Titova 45, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 920909. gnd-80568
Kirbiš Anton, Ulica talcev 33, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
394493. gnl-80810
Kirbiš Konrad, Dobrina 22, Žetale,
osebno
izkaznico,
št.
181897.
gnx-80798
Kirin Dušan Bogdan, Gorenjska cesta
31, Radovljica, osebno izkaznico, št.
3871. gnd-81193
Kisovec Edeltraude, Cesta revolucije
2/b, Jesenice, osebno izkaznico, št. AH
2854 - za tujce. gnl-80985
Knol Andreja Marjeta, Meškova ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 47326.
gnl-80685
Kociper Gregor, Podmolniška cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 382218.
gnr-80783
Kolenbrand Maša, Mariborska cesta
137, Dravograd, osebno izkaznico, št.
846780. gnu-81126
Koprivc Luka, Sv. Ema 30, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 937968.
gnw-80999
Koprivc Mihael, Sv. Ema 30, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
875366. gnv-81000
Koren Jovanka, Vogelna ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 320353.
gng-81015
Kos Iztok, Sp. Prapreče 32, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 89959. gnk-81036
Kos Janez, Maršala Tita 84, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
454737.
gnq-81130
Kovačič Danilo, Rozmanova 13/a, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
910283. gnz-80971
Krajcar Emil, Nicina 16, Prevalje, osebno izkaznico, št. 191394. gnw-81082
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Krajnc Andreja, Sp. Jakobski dol 22,
Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
14036. m-189
Krajnc Franci, Keršova 3, Vojnik, osebno izkaznico, št. 676222. gnp-80831
Kralj Tomaž, Ojstro 2, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 340333. gnd-80843
Krušič Božena Marija, Omersova 54,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1011454. gng-80490
Lazić Dragica, Preglov trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103421.
gny-80797
Lekan Ciril, Ulica Malči Beličeve 12/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 594855.
gnw-80574
Lipuš Bernarda, Dobja vas 167, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
889193. gnb-80545
List Jožef, Pod Jelašmi 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 21689. gns-80728
Lorenčič Jure, Novo naselje 16, Hoče, osebno izkaznico, št. 975456.
gng-80965
Lozej Tina, Pod Škabrijelom 39, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 137852.
gns-81111
Majtan Andrija, Vrbovec 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
550976.
gnl-80785
Maruša Dejan, Črnolica 32/c, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 253013. gnd-80593
Mihajlović Žiga Virakocha, Reboljeva
ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
124516. gnx-80623
Miklič Tina, Stara cerkev 38, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
241526.
gnh-80889
Mlekuž Maja, Brodarjev trg 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 330678.
gnj-80937
Monfardini Marjan, Cankarjeva 15, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 817231.
gny-80547
Mrčun Marija, Ržiše 5, Čemšenik,
osebno
izkaznico,
št.
710593.
gnh-80914
Mustar Gregor, Dolenjska cesta 45/č,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 271576.
gnf-80766
Nartnik Janez, Planina 17, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 657252.
gnx-80948
Naveršnik Jakob, Topolšica 185, Topolšica, osebno izkaznico, št. 900630.
gno-80661
Ograjšek Irena, Mestne njive 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 933934.
gnx-80973
Ošep Angela, Robanov kot 21, Solčava, osebno izkaznico, št. 242094.
gnf-80591
Ošlaj Danica, Pleteršnikova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 108622.
gnq-80680
Ozvatič Kristina, Tišina 29, Tišina,
osebno
izkaznico,
št.
675258.
gno-81107
Palkučin Dragica, Klunova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 610502.
gnm-81159

Pangrc Cveta, Ig 222, Ig, osebno izkaznico, št. 1085624. gnx-81173
Pangršič Zvonka, Cerutova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 804924.
gnt-80952
Pavleska Biljana, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
961091. gni-80638
Petrovič Vesna, Tovarniška cesta 6, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 218903.
gnk-80986
Podčedenšek Anton, Pečovje 29/c,
Štore, osebno izkaznico, št. 165939.
gnz-80796
Podgornik Vasja, Vrtovin 16, Črniče,
osebno
izkaznico,
št.
698814.
gnp-80806
Podobnik Pavel, Gradnikova 5, Jesenice, osebno izkaznico, št. 424773.
gnf-81116
Podobnikar Denis, Cesta v zeleni log
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
321117. gng-80615
Rajhard Marjeta, Cesta železarjev 34,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 748020.
gne-80567
Ravnikar Janez, Hrib 91, Loški Potok,
osebno
izkaznico,
št.
501320.
gnt-80752
Robar Ivan, Draža vas 55, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 112256.
gnz-80996
Robida Olga, Sp. Besnica, Pod gozdom 5, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št. 863368. gng-80665
Rožič Gašper, Ljubljanska 11/b, Velenje, osebno izkaznico, št. 251407.
gnr-81004
Sakelšek Mihael, Dešnjak 2, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
221202.
gnu-80801
Sarzina Franko, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 240789.
gnt-80552
Seršen Branko, Banovci 15, Veržej,
osebno
izkaznico,
št.
901576.
gnp-81081
Sever Cvetka, Cesta IX. korpusa 46,
Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
306557. gni-80688
Sintič Aleš, Seidlova cesta 24, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 373662.
gnv-80550
Sivec Sebastijan, Zelena pot 28, Logatec, osebno izkaznico, št. 190737.
gnr-80754
Slak Boštjan, Strniševa 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
872011.
gnu-80601
Slatnar Marija, Istrskega odr. 2, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
886420. gnw-80549
Slivnik Ružica, Stritarjeva 4, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 303977.
gng-80565
Srebrnjak Miha, Smolenja vas 90, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 651313.
gnu-80551
Stopar Antonija, Ulica Sadež 44, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 451450.
gno-80561
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Strajnar Vertič Štefanija, Trnovska ulica
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
381956. gnn-80658
Strojanšek Cvetka, Stara pravda 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923387.
gnd-81093
Šajatović Emil, Frelihova 1, Metlika,
osebno izkaznico, št. 380525. gne-80817
Šćulac Dean, Dekani 97, Dekani, osebno izkaznico, št. 542737. gnp-81106
Škapin Stanko, Rozmanova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 581044.
gnn-80958
Šoštarič Martina, Skolibrova 8, Ormož,
osebno izkaznico, št. 522728. gnp-80706
Šrajner Maja, Rogoška cesta 82, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 674383. gne-80992
Šteblaj Marjan, Mencingerjeva 95, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 854592.
gnv-80575
Štefanič Mojca, Kolmanova 55, Maribor, osebno izkaznico, št. 1011383.
gnn-80983
Štelcer Andrej, Ulica heroja Šlandra 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 742727.
gnl-80564
Tasevski Sašo, Jakčeva ulica 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 67493.
gns-80982
Tavčar Katarina, Šutna 29, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 956122. gnc-81144
Teloh Srečko, Aškerčev trg 13, Laško,
osebno izkaznico, št. 173812. gny-80997
Tkalec Jožef, Skopska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 447270. gnp-81181
Tomažič Matjaž, Podova 18, Rače,
osebno izkaznico, št. 104103. gnp-81131
Toroš Igor, Plešivo 39, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 240785.
gnw-80974
Tratnik Tanja, Trg prekomorskih brigad
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
933371. gnh-80664
Trobec Marjeta, Log nad Škofjo Loko
12, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
121422. gnf-81191
Turk Danijela, Riharjeva 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 123341. gnh-80643
Turk Jure, Črna vas 304, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 227072. gnu-80701
Tušnik Tadej, Čokova 1, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 78433.
gnv-80650
Umer Pavel, Kvedrova 6, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 697653.
gnj-80962
Vasiljević Nuša Ana, Trnovski pristan
12i, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
271520. gnj-81012
Verdenik Barbara, Pod gozdom 10,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 411254.
gnf-80991
Vezjak Ivan, Štrekljeva 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 779110. gnk-81011
Vidic Janez, Cesta v Pečale 17, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
245201. gnu-80626
Vidmar David, Ljubljanska cesta 56, Celje, osebno izkaznico, št. 241163.
gnq-80780

Stran

2140 / Št. 20 / 8. 3. 2002

Vodušek Dragica, Vareja 17, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 1016679.
gnu-80676
Vodušek Jožef, Vareja 17, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 749206.
gnv-80675
Vravnik Erika, Ulica pod Gradom 43,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1065086. gnb-80795
Vrbovšek Janez, Ljubljanska ulica
27/a, Maribor, osebno izkaznico, št.
1055157. gnt-80677
Vršnik Marko, Raduha 32, Luče, osebno izkaznico, št. 406076. gnm-80484
Zjačić Davor, CBE 18, Metlika, osebno izkaznico, št. 226519. gng-80794
Zorjan Erika, Lutverci 91, Apače, osebno izkaznico, št. 350558. gny-80972
Žist Magda, Cesta VI/6, Velenje, osebno izkaznico, št. 621928. gnt-81152

Vozniška dovoljenja
Adamič Stanislav, Sv. Gregor 004/a,
Ortnek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 6144, izdala UE Ribnica.
gnh-80689
Anžel Barbara, Moste 84/b, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14313, izdala UE Kamnik. gnw-80949
Apat Mitja, Južna cesta 1, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5151,
izdala UE Izola. gnu-80901
Arh Jože, Zabava 10, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
1171948, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-80600
Bajc Dušana, Bratov Hvalič 20, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35080, izdala UE Nova Gorica.
gny-80697
Bajt Andrej, A. Valenčiča 8, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8297, izdala UE Izola. gnd-80718
Berghaus Jožefa, Ulica XIV. divizije 44,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19977, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnt-80702
Bešter Drago, Škrjančevo 16, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273540, reg. št. 6619, izdala UE Domžale. gnj-80487
Bezjak Silvo, Muzejska 5, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 739979,
reg. št. 6551. gnz-80496
Bizjak Urška, Bevkova ulica 2, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 526268, izdala
UE Tolmin. gnx-80898
Blaževič Elvis, Triban 30, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 44441.
gnw-80499
Blejc Gordana, Šmarca, Livada 7, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10216, izdala UE Kamnik. gne-80742
Boh Ana, Ulica Marka Šlajmerja 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011258, reg. št. 204909, izdala
UE Ljubljana. gnq-80730
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Boršič Jože, Voduce 1, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
reg. št. 2660, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-80998
Bosnić Enđvad, Ulica Hermana Potočnika 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH in inštruktorsko, kat. B, št. S 136271
in inštruktorsko št. SB 7478, reg. št.
120044, izdala UE Ljubljana. gnx-81123
Bovha Terezija, Kamnik pod Krimom
169, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 846900, reg. št. 114421,
izdala UE Ljubljana. gne-81117
Bračko Karel, Robičeva 70, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378371, reg. št. 100006, izdala UE Maribor. gng-80590
Bregar Blaž, Kašeljska cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1420543, reg. št. 207565, izdala
UE Ljubljana. gnj-80762
Brezovnik Danilo, Šentjanž 59, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje,
reg. št. 2799. gnv-81125
Brodarič Matija, Griblje 79, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12082, izdala UE Črnomelj. gnr-81129
Cizerle Damjan, Hudo Brezje 23, Studenec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 8278. gnj-80562
Čeh Rudolf, Cesta komandanta Staneta 10, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 6113, izdala UE Litija.
gnq-80705
Dobaj Jožef, Ulica talcev 20/a, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEFGH, št. S 1092392, reg. št.
33075, izdala UE Maribor. gnt-80802
Dolhar Aleš, Rateče 39, Rateče-Planica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001336391. gns-80603
Dolničar Jožef Marko, Vače 90, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
404179, izdala UE Litija. gnh-81014
Došen Peter, Stražnji vrh 38, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9050, izdala UE Črnomelj. gnz-80696
Draksler Darko, Širje 12, Zidani Most,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5835,
izdala UE Laško. gnp-80631
Drolc Robert, Količevo 50, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
209674, reg. št. 25333, izdala UE Domžale. gnr-80929
Elšnik Boštjan, Slatina 16, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1585, izdala UE Pesnica. m-170
Erjavec Simona, Tesovnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014444, reg. št. 202066, izdala
UE Ljubljana. gns-81153
Faganeli Jana, Gozdna pot 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 46259, izdala UE Koper.
gnr-81179
Fajmut Klemen, Topla 9, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 18593, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-80604
Fortuna Verjanko, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 595122, reg. št. 87360, izdala UE
Ljubljana. gnr-80954
Franić Snježana, Mali vrh 10/b, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12540. gno-80582
Furlan Mateja, Kraigherjeva 10, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14464, izdala UE Postojna. gnd-81043
Gale Anton, Gumnišče 9, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
891700, reg. št. 83852, izdala UE Ljubljana. gnh-81089
Gashi Vijolete, Glinška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
15656145, reg. št. 247929, izdala UE
Ljubljana. gno-80532
Golob Mateja, Sajovčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1192267, reg. št. 219986, izdala UE
Ljubljana. gnl-81010
Gustinčič Bojan, Cesta proletarskih brigad 64, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 68192, reg. št. 442548,
izdala UE Maribor. gnq-80980
Habijanič Jože, Pot k sejmišču 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1134973, reg. št. 7932,
izdala UE Ljubljana. gnq-80555
Hamzić Izet, Vidergarjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247110, reg. št. 140322, izdala UE
Ljubljana. gnq-80955
Hauschild Nevenka, Dunajska cesta
113, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885586, reg. št. 158454,
izdala UE Ljubljana. gnf-81166
Heinelt Ljubica, Rusjanov trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 893726, reg. št. 155579, izdala UE
Ljubljana. gnt-80627
Horvat Ernest, Kuzma 28, Kuzma, vozniško dovoljenje, reg. št. 19281.
gnz-80721
Hribar Angela, Križ 37, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8229,
izdala UE Kamnik. gnb-81095
Hribar Robert, Radohova vas 18/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 963937, reg. št. 18992,
izdala UE Grosuplje. gng-80640
Izlakar Germ Matjaž, Klemenčičeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 885237, reg. št. 177405,
izdala UE Ljubljana. gnk-80761
Jakolič Klavdija, Mestni vrh 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34861,
izdala UE Ptuj. gnj-81187
Jakopič Jana, Grajska cesta 22, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33514,
izdala UE Nova Gorica. gnu-80605
Janežič Stanislav, Nova pot 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 12783, izdala UE Kamnik. gnb-81170
Janovsky Ajda, Selanov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455896, reg. št. 243605, izdala UE
Ljubljana. gnt-80777
Jarh Albert, Stanetova 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
985991, reg. št. 5659, izdala UE Celje.
gnx-80598
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Jazbec Nika, Ulica Vinka Vodopivca
103/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 47151, izdala UE Nova Gorica. gne-81192
Jelen Sobočan Breda, Prijateljeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1065804, reg. št. 199262,
izdala UE Ljubljana. gnw-80774
Jerše Nina, Srednje Bitnje 33/b, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24451, izdala UE Škofja Loka.
gnd-80968
Jesih Tina, Bukovčeva cesta 9, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 944269, reg. št. 29607, izdala UE
Domžale. gnf-80616
Jurgele Katarina, Reševa 1/c, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375561, reg. št. 36380, izdala UE
Kranj. gny-80497
Jurkovič Bojan, Straža pri Raki 31, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1456, izdala UE Krško. gnq-80805
Kar Zlatko, Novo Polje, Cesta I/54,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 60326, reg. št. 118610, izdala UE Ljubljana. gno-81032
Kavčič Matejka, Pečnik 9, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1496184, reg. št. 7519, izdala UE Idrija. gny-80597
Kelvišar Igor, Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1412898. gnm-80734
Klasinc Franc, Ulica V. prekomorske
brigade 11, Celje, vozniško dovoljenje,
št. 21203. gnr-80829
Klemenčič Cvahte Tatjana, Ličenca 39,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11631. gns-80503
Knific Barbara, Bizantova cesta 20,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134263, reg. št. 214354, izdala
UE Ljubljana. gns-81128
Knol Andreja Marjeta, Meškova ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1075925, reg. št. 110959,
izdala UE Ljubljana. gnq-80684
Kočar Boris, Slape 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003410, reg. št. 167311, izdala UE
Ljubljana. gnl-80835
Kokovica Biserka, Grbinska cesta 7,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 49169, izdala UE Litija. gne-80642
Kolenbrand Maša, Mariborska cesta
137, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg.
št. 5699. gnt-81127
Konič Ivana, Goriška 5, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1531, izdala UE Nova Gorica. gnl-80885
Konjajeva Jevgenija Ženja, Bonifacijeva ulica 7, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4043, izdala
UE Piran. gnk-80536
Koren Jovanka, Vogelna ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 768999, reg. št. 150875, izdala UE
Ljubljana. gnf-81016
Kosmač Blaž, Smlednik 79, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1364286, reg. št. 209598, izdala UE
Ljubljana. gnh-80489
Kostanjevec Peter, Bukovci 74, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 26525, izdala UE Ptuj.
gnj-80737
Košir Petra, Podlubnik 10, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17722, izdala UE Škofja Loka.
gno-80832
Kotnik Nataša, Britof 65, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1460769,
reg. št. 48226, izdala UE Kranj.
gnk-80786
Kozin Damjan, V Kosov laz 8, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1213573, reg. št. 216911, izdala UE
Ljubljana. gni-81163
Koželj Maja, Topniška ulica 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1373110, reg. št. 236400, izdala UE
Ljubljana. gnp-80531
Krajnc Slavica, Na Zelenici 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1005239, izdala UE Žalec. gnp-80581
Krnc Tesi, Loška ulica 10, Litija, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 8/2002. gnd-80668
Kunc Lijana, Nade Ovčakove ulica 9/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813389, reg. št. 110161, izdala UE
Ljubljana. gnj-81037
Kupčič Vojko, Ulica Šantlovih 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1534670, reg. št. 57782, izdala UE
Maribor. gnw-80699
Kuzmič Tomaž, Kunaverjeva ulica,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369526, reg. št. 235087, izdala
UE Ljubljana. gnz-80821
Lampe Marija, Partizanska 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151501, reg. št. 81649, izdala UE Maribor. gnf-80916
Lapuh Milica, Vransko 130/a, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1102768, izdala UE Žalec. gnw-81149
Lavtižar Tadeja, Triglavska 12, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068109, reg. št. 20162. gnq-80505
Lazar Irma, Dolinska 38/b, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 25657.
gnu-80501
Lenarčič Andrej, Vrtnarska pot 15, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6648, izdala UE Logatec. gnw-80524
Leskovšek Tomaž, Mokrška ulica
62/e, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 998711, reg. št. 206210, izdala UE Ljubljana. gng-80815
Maljevec Boštjan, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1104051, reg. št. 185217, izdala
UE Ljubljana. gnr-80704
Mankuč Valerija, Kal 89, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4069,
izdala UE Postojna. gnm-81138
Markovinović Marko, Cankarjeva ul.
14, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 4907, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnm-81084

Št.

20 / 8. 3. 2002 / Stran 2141

Martelanc Marko, Bratuževa 26, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 13251, izdala UE Nova
Gorica. gnw-80899
Merhar Miran, Robičeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 484318, reg. št. 116727, izdala UE
Ljubljana. gnb-80820
Mesarič Vid, Ig 443, Ig, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1244884, reg.
št. 34401, izdala UE Ljubljana.
gnv-81100
Mestek Danica, Partizanska cesta 18,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 980832, reg. št. 17629, izdala UE Grosuplje. gnh-80539
Miklič Tina, Stara cerkev 38, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13587, izdala UE Kočevje. gni-80888
Milica Kugler, Rožni vrh 10/a, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 377424, reg. št. 22949.
gnr-80679
Modrijan Aljoša, Grčna 50/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
38403. gnd-80493
Molina Nina, Rozmanova 21, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44755, izdala UE Koper.
gnh-80739
Omahen Damjan, Cesta na Brdo 164,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 651595, reg. št. 195820, izdala UE
Ljubljana. gnk-80486
Orban Štefan, Dolga vas 79, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 2541, izdala UE Lendava. gns-80678
Orgolič Nada, Ptujska cesta 35, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8281, izdala UE Gornja Radgona. gnp-80506
Otorepec Vinko, Vrbje 10, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383521, izdala UE Žalec. gnm-81134
Pavleska Biljana, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459840, reg. št. 242520,
izdala UE Ljubljana. gnj-80637
Pergar Jurko, Lokavec 158/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 196853, reg. št. 6335, izdala UE Ajdovščina. gnh-80964
Pintarič Tinka, Bonini 91/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
44218. gnk-80736
Pivk Viljem, Polica 8, Naklo, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
475283, reg. št. 23796, izdala UE Kranj.
gnt-80602
Podgornik Vasja, Vrtovin 16, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1280395,
izdala
UE
Ajdovščina.
gnr-80708
Poje Stanislava, Cesta v hrib 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 847514, reg. št. 178126, izdala UE
Ljubljana. gnc-81094
Pucelj Gregor, Jezerska cesta 63/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1167694, reg. št. 40943, izdala UE
Kranj. gni-80763
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Radoš David, Pomjan 4, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40298. gnv-80725
Rastoder Almir, Turnše 39, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348090, reg. št. 32176, izdala UE Domžale. gnz-80646
Ravnikar Janez, Hrib 91, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2284,
izdala UE Ribnica. gnu-80751
Reja Marko, Kozana 27, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43016, izdala UE Nova Gorica.
gnc-80494
Ribič Dušan, Hajnsko 8, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13445, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-81076
Ridjošić Dalibor, Ul. Hermana Potočnika 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1434700, reg. št. 237898,
izdala UE Ljubljana. gne-80542
Rismondo Viktor, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1044253, reg. št. 164225,
izdala UE Ljubljana. gnf-80649
Robek Tina, V Murglah 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251597, reg. št. 224232, izdala UE
Ljubljana. gng-81090
Rogelj Marija, Cesta XV. brigade 20,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 205477, reg. št. 30431, izdala UE
Metlika. gnv-80500
Rostaher Jelka, Mala Nedelja 32, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 7452, reg. št. 4768, izdala
UE Ljutomer. gny-80897
Rotar Diana, Popovičeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 493182, reg. št. 88882, izdala UE Maribor. gnc-81169
Sarzina Franko, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7447, izdala UE Nova Gorica.
gne-80492
Sedevčič Bruno, Bratovševa ploščad
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1342674, reg. št. 193648,
izdala UE Ljubljana. gnt-81077
Sedmak Mitja, Globoka 43/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
12060535, reg. št. 11813, izdala UE Ljutomer. gno-80507
Sedonja Lilijana, Kroška ulica 19, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
32502. gnt-80502
Serčič Janez, Cezanjevci 55, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1161913, reg. št. 11543. gni-80738
Simon Jazbec Jernej, Ulica Frankolovskih žrtev 61, Celje, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 43423. gnb-80670
Skutnik Kristijan, Gortina 68, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5597, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnd-81068
Sodržnik Matjaž, Prekomorskih brigad
3, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9418, izdala UE Izola.
gnt-80902
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Sončar Martin, Kresniški vrh 39, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1411, izdala UE Litija. gng-81065
Starman Štefka, Suha 31, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24488,
izdala UE Škofja Loka. gns-80578
Stijepić Siniša, Trg 11, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
13652, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-80508
Strajnar Vertič Štefanija, Trnovska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 228178, reg. št. 185682,
izdala UE Ljubljana. gno-80657
Stupar Stojan, Račice 24, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
82147, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnu-81026
Šabeder Saša, Vrazova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1289907, reg. št. 114828, izdala UE Maribor. gnj-80912
Škarja Frančišek, Škrljevo 7, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1477824, reg. št. 10082, izdala UE
Trebnje. gnw-80824
Škulj Mojca, Cesta v polico 11, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1103477, reg. št.
212831. gnx-80498
Šrajner Maja, Rogoška cesta 82, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221473, reg. št.
101922. gnd-80993
Štanta Marija, Miren 190, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14981,
izdala UE Nova Gorica. gne-81042
Štefanič Mojca, Kolmanova cesta 55,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1492216, reg. št. 119645,
izdala UE Maribor. gnf-80566
Tasovac Andreja, Župančičeva 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37209,
izdala UE Ptuj. gnz-80896
Tekavec Vesna, Tušev dol 10, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11395, izdala UE Črnomelj.
gnc-80994
Tomažič Matjaž, Podova 18, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230272, reg. št. 101532, izdala UE Maribor. gnn-81133
Tratnik Tanja, Trg prekomorskih brigad
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 732426, reg. št. 55788, izdala UE Ljubljana. gni-80663
Trontelj Andrej, Perovo 26, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1338577, reg. št. 16965, izdala UE Grosuplje. gni-80713
Trop Irena, Kokolova ulica 28, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43232, izdala UE Ptuj. gny-80722
Turk Jure, Črna vas 304, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107598, reg. št. 211915, izdala UE
Ljubljana. gns-80703
Turk Laura, Kidričeva ulica 121, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1233723, reg. št. 32945, izdala UE Domžale. gnv-81200

Vasiljević Nuša Ana, Trnovski pristan
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGHG, št. S 1352172, reg. št. 108479,
izdala UE Ljubljana. gni-80938
Vehar Janez, Einspielerjeva ulica 5/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 321278, reg. št. 73960, izdala UE
Ljubljana. gnt-81177
Verdenik Barbara, Pod gozdom 10,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12360, izdala UE Šentjur pri Celju. gng-80990
Videkić Damjan, Jakčeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297853, reg. št. 196261, izdala
UE Ljubljana. gnm-80784
Vilman Lea, Tržaška cesta 121, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1214782, reg. št. 222007, izdala UE
Ljubljana. gnm-80759
Visenjak Gregor, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1491039, reg. št. 212505, izdala
UE Ljubljana. gnw-80599
Vogrinc Renata, Tovorna ulica 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964448, reg. št. 49510. gnh-80589
Vojnović Vladimir, Zvezda 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049602, reg. št. 207985, izdala UE
Ljubljana. gnh-81189
Volk Alojzija, Kopališka 15, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10518, izdala UE Vrhnika. gny-81072
Vučko Roman, Štefana Kovača 11,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
34860. gnm-80509
Zakšek Marjeta, Kurirska pot 71, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29, izdala UE Krško. gnv-81075
Zjačič Davor, CBE 18, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1383918,
izdala UE Metlika. gno-80732
Zorjan Erika, Lutverci 91, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6791, izdala UE Gornja Radgona. gnf-80895
Zupanc Boris, Tavčarjeva 29, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286655, reg. št. 40864, izdala UE Kranj.
gnv-80900
Žagmajster Viktor, Senčna pot 22, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 10298. gnu-80726
Žlempergar Mojca, Drenov grič 189,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8622, izdala UE Vrhnika.
gnn-80758
Žumer Cirila, Meškova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490114, reg. št. 98046, izdala UE Ljubljana. gny-81122
Župnek Tadej, Tratna pri Grobelnem
1/c, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 10057, izdala UE Šentjur
pri Celju. gny-80672
Žvab Luka, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 16/2002.
gnc-80594
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Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper, PE Celje, preklicuje veljavnost zavarovalne police – obrazca stroge evidence: IM99 No286185. Ob-65443
Andolšek Vanda, Blejska Dobrava 48,
Blejska Dobrava, zavarovalno polico, št.
00101391828, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-80922
Arh Dragica, Podlipovica 27, Izlake,
zavarovalno polico, št. 384355, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-81174
Jesenko Vito, Rovte 79/a, Rovte, zavarovalno
polico,
št.
0913024.
gnk-80611
Juvan Marija, Trg Pohorskega bataljona 5, Kisovec, zavarovalno polico, št.
254643, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-80510
Keber Alenka, Sadinja vas 105, Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št.
00101434002, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-80527
Kelvišar Igor, Cesta maršala Tita 85,
Jesenice, zavarovalno polico, št. 850900,
izdala zavarovalnica Tilia. gnf-80716
Kobal Carmen, Murnova ulica 7, Domžale, zavarovalno polico, št. AO 393800,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnu-80951
Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d., Radna 3, 8290 Sevnica preklicuje zavarovalne police, katere je izdala Zavarovalnica Mercator d.d. Ljubljana: Marušič Janko št. 0538, Milinovič Drago št. 0539,
Perc Drago št. 0541. Ob-65350
Ljubljanske mlekarne d.d. kot pravni
nasledniki Mercator-Mlekarne Kranj, preklicujemo zavarovalno polico št. 0379
sklenjeno med Zavarovalnico Mercator
d.d.
in
Mercator-Mlekarna
Kranj.
Ob-65351
Novak Karmen, Cankarjeva 56, Nova
Gorica,
zavarovalno
polico,
št.
40301002298 - živeljenjsko zavarovanje,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-80959
Ožegović Nurija, Šmartinska cesta
135, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
428031, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnx-80648
Pibernik Marija Antonija, Reška ulica
35, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
388620, izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-80878
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
preklicuje listine: bela polica št.
0059051, bela polica št. 0102484, polica avtoodgovornosti št. 190404, polica
avtoodgovornosti št. 291733, polica avtoodgovornosti št. 394533, polica avtoodgovornosti št. 417762, polica avto kasko št. 004253, polica avto kasko št.
008645, polica avto kasko št. 008645,
polica avto kasko št. 008773, polica avto
kasko št. 055102, nezgodna polica št.
021603, nezgodna polica št. 021604,
premoženjska polica št. 0027517, sta-

Št.

novanjska polica št. 2007475, stanovanjska polica št. 2007477, polica živali od
št. 2000556 do št. 2000560, pobotnice
št. 082023, pobotnice št. 090101, pobotnice od št. 090127 do št. 090128,
pobotnice št. 090150, pobotnice od št.
058103 do št. 058125, pobotnice št.
092239, zelena karta št. 0146030, zelena karta št. 0146002. Ob-65148
UNILEVER SLOVENIJA d.o.o., Leskoškova cesta 9/d, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 391989 za vozilo Alfa 166 z
reg. št. LJ Z4 84A, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnj-80887

Spričevala
Areh Miha, V. Vlahoviča 37, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-179
Babić Marjana, Zagorica 56, Videm-Dobrepolje, indeks, št. 26103767,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnq-80480
Babnik Romaniuk Jernej, Polje, cesta
X/8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1991. gng-80765
Badovinac Sašo, Pečinska ulica 26,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje Gradbene in ekonomske šole, izdano
leta 1999. gnd-80743
Balovski Sašo, Mahovnik 58, Kočevje,
diplomo Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdana leta 1988. gnr-81158
Bartol Urška, Tržaška 23, Ljubljana, indeks, izdala Srednja gradbena šola na ime
Zuccato Urška. gnm-81184
Bečić Sabina, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje turistične šole. gnf-81141
Bećirević Sabiha, Samova ulcia 27,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 1999. gnr-80729
Besedić Katja, Čučkova ulica 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnk-80636
Bobnič Martin, Rožno 55, Blanca, spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, št.
1701, izdano leta 2001. gnj-80712
Bogovič Tina, Vinterca 39, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1998 in 1999.
gnj-81087
Bohinc Maja, Brezovica 6, Kropa, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Radenci. gnp-80731
Bokal Barbara, Pobeška 26, Koper Capodistria, spričevalo Ekonomske srednje šole, št. I/104, izdano 30. 8. 1974.
gnz-81121
Brumec Ivana, Stari trg 24, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru, izdano leta 1982/83 in 1983/84.
m-165
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Bubnjević Ana, Šegova ulica 16, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 2000.
gnq-81034
Burnik David, Erjavčeva ulica 4, Mengeš, diplomo , št. I-EL/467 in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole Litostroj, izdano leta 1989 in 1990. gnz-80879
Cebek Franc, Kraigherjeva 33, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 1966. gnf-80966
Cingerle Janja, Videm 41/c, Videm-Dobrepolje, zaključno spričevalo
Srednje šole Ivančna Gorica, izdano leta
1999. gnb-80695
Cizej Staš, Bratov Čebuljev 19, Ljubljana, potrdilo o opravljenem eksternem
preverjanju znanja na OŠ Danila Kumar v
Ljubljani, št. 141107, izdano leta 1999.
gnb-80495
Cvelbar Slatner Nada, Krajna ulica 1,
Izola - Isola, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 1973. gnd-80618
Časar Andrej, Dolga vas 5, Lendava Lendva, spričevalo 3. letnika dvojezižne
srednje šole Lendava - ekonomski komercialni tehnik, izdano leta 1998. gny-81097
Čatak Armin, Titova 2/a, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu SESŠ
Kranj. gnv-81050
Černigoj Urh, Gregorčičeva 29, Ajdovščina, indeks, št. 30010596, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnm-80609
Čufer Žiga, Prekomorskih brigad 14,
Tolmin, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole Nova Gorica, izdano leta
2001. gnz-80946
Derstvenšek Matjaž, Delavska ulica 7,
Senovo, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško, tehniške šole, izdano leta 1999.
gns-80903
Djuratović Dušan, Ulica bratov Blanč
3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana,
št. 299/4, izdano 30. 8. 1997, izdano na
ime Džuratović Dušan. gnt-80577
Dobnikar Apolonija, Sr. Bela 36, Preddvor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske Kranj, št. T-E/1240, izdano leta
1984, izdano na ime Markun Apolonija.
gnl-80735
Dobrila Jurij, Cesta v Rožno dolino 40,
Ljubljana, diplomo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, oddelek za tekstilno
tehnologijo, izdana leta 1984. gnj-80687
Doplihar Mitja, Fala 31, Fala, spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 1998/99. m-166
Drakslar Janez, Drulovka 16/a, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole Kranj, izdano leta 1975/76.
gnu-81051
Drobnič Matej, Veniše 39, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole Brežice, izdano leta
1997. gnk-80711
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Erznožnik Jure, Količevo 71, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1987 in
1988. gnk-80936
Fajfar Janez, Rečiška cesta 16, Bled,
letno spričevalo 4. letnika CSUI Jesenice, obratni strojni tehnik, izdano leta
1984/85. gnl-81060
Fehimović Igor, Novakova ulica 1,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja gradbena šola, smer geodezija leto izdaje 1985.
gnn-80587
Ficko Tanja, Gregorčičeva 36, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika III gimnazije, izdano
leta 1991 in 1992. m-191
Fink Alojz, Dobrava 50, Otočec, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za kovinarsko stroko Novo mesto, št.
5, izdano 18. 9. 1975. gnp-80906
Franko Jože, V ograji 4, Šentjernej,
spričevalo 4. letnika Tehniške elektro šole Krško, izdano leta 1983. gns-81078
Frelih Marko, Kebetova 18, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole
Kranj, izdano leta 1976/77. gnw-80924
Frelih Marko, Kebetova 18, Kranj, spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole Kranj,
izdano leta 1978, 1979. gns-80928
Fridauer Anica, Zagrebška cesta 78,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu za tekstilnega pomočnika, pomožno šiviljo, izdano leta 1995. gnq-81055
Frkal Sanja, Mrakova cesta 7, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijsko tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1979 in 1980, izdano na ime Soklič Sanja. gny-81197
Gabrovšek Tomaž, Hudo 50, Radomlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kamnik. gng-80515
Gomivnik Diana, Sp. Selnica 84, Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole - smer frizerstvo, izdano leta 1989. m-186
Grabnar Marko, Roje 10, Šentjernej,
letno spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole, izdano 17. 6. 1998.
gnw-80753
Grabnar Martina, Ulica 11. novembra
34, Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske šole Brežice. gnj-80512
Grešak Primož, Senčna pot 10/a, Portorož - Portorose, indeks, št. 18001107,
izdala Filozofska fakulteta. gnb-81145
Grobelšek Lidija, Teharska cesta 53,
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2001. gns-81132
Grum Tanja, Maroltova ulica 12, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje pedagoške in naravoslovno matematične šole,
smer razredni pouk, izdano leta 1982/83,
izdano na ime Logar Tanja. gnc-80969
Hercog Breda, Na Jelovci 54, Bresternica, diplomo Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdana leta 1982. m-160
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Horvat Franc, Zg. Jakobski Dol 76, Jakobski Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski Dol, izdano leta 1979. m-188
Horvat Mihael, Kuštanovci 81, Mačkovci, spričevalo 8. razreda OŠ Puconci,
št. III/919. gnm-80934
Hoti Tončka, Stična 85, Ivančna Gorica, spričevalo o končani OŠ Stična, izdano leta 1970, izdano na ime Mesojedec
Tončka. gns-80778
Hrovat Srečko, Tunjiška cesta 10,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za strojno stroko v Ljubljani,
št. 144, izdano leta 1976. gnm-80709
Hrovatin Zoran, Majde Vrhovnikove ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo Vida Janežič, izdano leta 1987
in 1988. gnr-81029
Hrste Josip, Ulica 1. maja 4, Metlika,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške in
zdravstvene šole, smer elektrotehnik, izdano leta 1991. gnd-81168
Hršak Tina, Žabarjeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno-administrativne šole, izdano
leta 1997. gnr-80529
Ipavec Kristjan, Gregorčičeva 18, Idrija, spričevalo 4. in 5. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnp-81031
Ivanc Robert, Slovenska vas 20, Šentrupert, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu, št. 43 Gimnazije Vič,
izdano leta 1993. gno-80961
Jakolič Veronika, Na plavžu 27, Železniki, spričevalo 3. letnika Srenje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1994. gni-81038
Jančar Blaž, Pot na kopitnik 2, Rimske
Toplice, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Celje, izdano leta 1997/98.
gnx-81198
Jančar Stanislava, Luče 2/a, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1972, izdano
na ime Blažič Stanislava. gng-80890
Jazbinšek Sebastjan, Na lipico 10,
Šentjur, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
izdano leta 1992 in 1993. gnd-80918
Jeršin Martin, Jakhlova cesta 4, Šmarje-SAP, pomočniško spričevalo za pleskarja in soboslikarja v Ljubljani, izdano
leta 1960. gnu-80776
Jovanović Branka, Koseskega ulica
17, Ljubljana, spričevalo 4. in 5. letnika
Srednje vzojiteljske šole, izdano leta 1976
in 1977, izdano na ime Predikaka Branka. gnu-80976
Kandžič Dušanka, Gorazdova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Mariboru, izdano leta
1975, izdano na ime Predikaka Dušanka.
gnq-81155
Kaučevič Simona, Draženci 29/a, Hajdina, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1997.
gnk-80911

Kaučič Marija, Kapelski Vrh 43, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu št.
105, izdan 24. 6. 1982. gne-80717
Kavčič Drago, Moste 62, Komenda,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnd-81143
Klinc Milka, Rošpoh 30, Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šole v Ptuju,
šolsko leto 1974/1975. m-181
Knez Maša, Hranilniška 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1997. gnc-81019
Kobe Peter, Ulica bratov Učakar 92,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1977. gnh-80714
Kolar Jasna, Lovska ulica 4, Rogaška
Slatina, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost Celje, komercialni tehnik,
izdana leta 1988. gnb-81045
Komat Anton, Ig 194/b, Ig, maturitetno spričevalo II. Gimnazije Ljubljana, št.
20, izdano leta 1970. gnq-80655
Konda Matej, Jurčičeva ulica 13, Žužemberk, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 2001. gnd-80518
Kos Komat Marija, Babna gora 9, Veliki Gaber, spričevalo 3., 4. in 5. letnika ter
maturiteno spričevalo Vzgojiteljske šole
Maribor, izdano leta 1977, 1978, izdano
na ime Kos Marija. gni-80538
Kostelec Denis, Metliška cesta 1, Črnomelj, diplomo Srednje tehniške šole
Novo mesto, št. IIE-V/260, izdana 26. 8.
1993. gnz-81196
Kotnik Boštjan, Meža 114, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1999.
gnq-80905
Kovač Boris, Burnikova ulica 21, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franc Rozman Stane, izdano leta 1981.
gnw-81124
Kovačevič Zoran, Knafelčeva 28, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1983 in 1984. m-171
Kozmus Primož, Trnje 9, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1998.
gnl-80710
Kozole Boštjan, Sremič 36, Krško,
spričevalo 3. letnika ŠC Novo mesto, diferencialni
program
les.
tehnik.
gnb-80620
Kramžar Bojan J., Hafnarjeva pot 34,
Kranj, diplomo Srednje šole ekonomske
in družboslovne usmeritve Kranj, št.
PFD/ET-660, izdana 16. 6. 1989.
gnf-80491
Krese Ana, Hudovernikova ulica 3,
Ljubljana, indeks, št. 18951159, izdala
Filozofska fakulteta. gny-81022
Kristan Tine, Dobračevska ulica 90, Žiri, spričevalo 1. in 2 . letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1993
in 1994. gnr-80504
Kristančič Anita, Višnjevik 39, Dobrovo v Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu
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in spričevalo 4. letnika Upravno administrativne šole v Novi Gorici, izdano leta
1982. gnm-80909
Krivec Stanislava, Keršičeva cesta 38,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole. gnr-80904
Krovinović Ljerko, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, spričevalo 6. razreda OŠ Prežihov Voranc. gnd-80693
Krovinović Ljerko, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda osnovne
šole, izdala Delavska univerza Boris Kidrič. gnc-80694
Lajh Boris, Dornava 137/a, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole na Ptuju, izdano leta
1988/89. m-177
Lampreht Sašo, Vodovodna ulica 20,
Selnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano leta 1999/2000. m-175
Lapuh Maja, Jalnova 1, Radovljica, letno spričevalo SŠ Jesenice, izdano leta
1996/97. gnx-80923
Leber Izidor, Javor 23, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Celju, izdano leta 1991 in
1992. gnh-81064
Legiša Barbara, Preserje 25, Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole Ljubljana, št. 46/Ž-95,
izdano 29. 6. 1995. gnw-80724
Lenarčič Alenka, Pristava 8, Novo mesto, spričevalo 2. in 4. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1993 in 1995.
gny-80522
Likan Jadranka, Maistrova 10, Ilirska
Bistrica, potrdilo o opravljenem higienskem minimumu, izdano 10. 6. 1999 v
Postojni. gnp-80585
Litrop Jasna, Pod logom 27, Lendava Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske, trgovske in upravno-administrativne šole v Murski Soboti,
poklic ekonomski tehnik, izdano leta
1995/96. gnm-80534
Ljubec Tamara, Gosposvetska cesta
31, Maribor, diplomo doktorata Filozofske fakultete, Oddelek za pr. in lit. teorija.
gnc-80944
Ločniškar Maja, Goričane 7/c, Medvode, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ivan
Cankar, izdano leta 1977. gnz-81071
Ložar Andrej, Cankarjeva cesta 7, Logatec, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1991 in 1992.
gni-80988
Ložar Dušan, Goričica pri Ihanu 45,
Domžale, maturitetno spričevalo Šolskega centra za pošto , ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1998. gny-80747
Lutar Jožica, Prešernova 1, Turnišče,
spričevalo 5. letnika SPTŠ , št. ID-TK 229,
izdano leta 2000. gnm-80834
Lužar Sonja, Salendrova ulica 4, Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdana leta 1985.
gne-80792
Marinč Igor, Zaplana 59/a, Rovte, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo

3. in 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1999 in 2000.
gnt-80756
Marinko Aleš, Obrije 7/a, Ljubljana, indeks, izdala Srednja elektrotehniška šola
v Ljubljani leto izdaje 1988. gno-80607
Markovič Katja, Žirovnica 43, Žirovnica, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole. gnc-81052
Maršič Djurdja, Bizeljska cesta 25,
Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije in ekonomske srednje šole Brežice, izdano leta 1996. gnt-81027
Martinčič Damjan, Stara pot 20, Logatec, letno spričevalo 3. letnika Srednje
policijske šole, izdano leta 1998.
gnq-80880
Medoš Magdalena, Štihova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Kočevje, izdano leta 1977 in 1978, izdano
na ime Herman Magda. gnm-80584
Merdžanović Amra, Cesta brigad 13,
Novo mesto, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, št.
2215/11925, izdano 10. 12. 1996.
gnz-80921
Metelko Andrej, Zavratec 4, Studenec,
spričevalo 3. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2000. m-190
Milek Ljudmila, Sromlje 58, Sromlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole - center za dopisno izobraževanje Univerzum Ljubljana. gnq-81088
Mirtič Antonija, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnn-81058
Muller Luka, Rožna dolina, Cesta
XII/4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Vič, izdano leta 1996. gnw-80953
Murko Jože, Kamna gorca 6, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Štorah, izdano leta
1983. gnr-80629
Mušanović Josip, Železnikova 12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Borisa Kraigherja v Mariboru, izdano leta 1991. m-173
Obrč Alojzij, Potrčeva ulica 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole - poklic kuhar, izdano
leta 1969. gnf-81066
Ogrin Irena, Vikrče 36/b, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Ljubljana Šentvid, izdano leta 1979 in 1980. gnc-80744
Pačnik Alenka, Ob Meži 19, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTNPU
Ravne na Koroškem, gimnazija splošne
smeri, št. 21, izdano 25. 6. 1982, izdano
na ime Čas Alenka. gng-81040
Pavlaković Josip, Zajačko selo 1, Zajačko selo, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole v Črnomlju, izdano leta
1990. gnb-80720
Pejović Marko, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1983.
gnm-80984
Perčič Ljubo, Kozje 22, Kozje, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
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izpitu Srednje trgovske šole Celje, ekonomsko komercialni tehnik. gnr-81054
Perčič Simon, Hradetskega 36, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2001. gnf-81091
Petek Anton, Pernica 30, Pernica, diplomo Kmetijske strojne šole Maribor, izdana 1985. m-193
Peterlin Urška, Zgornje Gameljne 2,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2001.
gns-80978
Petric Simona, Cesta proletarskih brigad 62, Maribor, maturitetno spričevalo I.
gimnazije v Mariboru, izdano leta 1997.
m-185
Petrina Peter, Žlebe 3/e, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole, izdano leta 1992.
gnu-81101
Petrović Rade, Preradovičeva 33, Maribor, zaključno sprčevalo ŽIŠ v Mariboru,
izdano leta 1971. m-184
Pincolić Urška, Polanškova ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2000. gno-80782
Pišek Jože, Župančičeva 14, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
Kranj. gnn-80608
Plevel Dejan, Kršič 5, Kamnik, potrdilo
o uspehu 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gni-80963
Polak Marko, Ulica XXX. divizije 28,
Solkan, diplomo Srednje kemijske šole,
izdana leta 1988. gnc-80644
Polovšek Andreja, Šorlijeva 3, Kranj,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za učitelja predmetnega pouka v osnovnih šolah, št. 628, izdal Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo dne 22. 4. 1982 na ime Polovšek
Maršič Andreja. gnn-81183
Pristov Špela, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000. gnq-80634
Prpič Boštjan, Gubčeva 16, Radovljica, spričevalo 4. letnika SŠJ. gnh-80939
Prpič Boštjan, Gubčeva 16, Radovljica, spričevalo 3. letnika SŠJ. gnf-80941
Prpič Boštjan, Gubčeva 16, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu SŠJ.
gng-80940
Pučko Gabrijela, Šalinci 36/a, Križevci pri Ljutomeru, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje poklicne in tekstilne šole v
Murski Soboti, izdano leta 1972, izdano
na ime Sunčič Gabrijela. gno-80932
Pušnik Monika, Njiverce vas 37, Kidričevo, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor. m-196
Račič Milan, Ulica Koroškega bataljona 9, Ljubljana, indeks, izdala Srednja
elektrotehniška šola Ljubljana leto izdaje
1981. gnh-81018
Radkovič Darko, Kalce 20/b, Logatec,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
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nost, smer prodajalec, izdana leta 1985.
gns-81028
Rajter Zala Sonjak, Leška cesta 7, Mežica, maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole Slovenj Gradec, izdano leta
1976. gnl-81085
Randl Stanislav, Lavričeva 48, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje v Ljubljani, izdano
leta 1981. gne-80942
Rangus Dejan, Gorenje Gradišče pri
Šentj. 1, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Novo
mesto, izdano leta 1994. gnq-80530
Rantaša Maja, Ruška cesta 101, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru. m-183
Ravnik Ivan, Slap 6, Tržič, spričevalo
3. letnika STŠ Kranj, strojna smer, izdano
leta 1969. gny-81047
Ravnik Ivan, Slap 6, Tržič, spričevalo
4. letnika STŠ Kranj, strojna smer, izdano
leta 1970. gnw-81049
Ravnik Ivan, Slap 6, Tržič, spričevalo o
zaključnem izpitu STŠ Kranj, strojna smer,
izdano leta 1970. gnx-81048
Remškar Petra, Stara cesta 6, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1995, izdano na ime
Fink Petra. gnx-81073
Repovž Vida, Pot za Bistrico 17, Domžale, diplomo Višje šole za zdravstvene
delavce, izdana leta 1979, na ime Papež
Vida. gng-81140
Ribar Albina, Stražica 14, Frankolovo,
letno spričevalo 3. letnika, št. I-2325, 4.
letnika, št. 124, ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Celje, izdano leta 1983 in 1984, izdano na
ime Ločnikar Albina. gnh-80789
Robar Alen, Gorkega ulica 57, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru. m-169
Rodela Dionizij, Kolomban 31, Ankaran - Ankarano, spričevalo o zaključnem
izpitu št. 179/79, izdano 5. 12. 1979.
gni-80513
Rojc Emil, Mostaniška cesta 1, Cerkno, spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ v
Ljubljani, izdano leta 1993. gnu-81151
Ropret Matija, Ljubljanska 36, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške šole. gnv-80525
Rožič Polona, Podpeč 69, Preserje,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole, izdano leta 1999. gno-80632
Sajovic Edvarda, Tomšičeva 20, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu
Vzgojiteljske šole v Ljubljani, št. 36, izdano 23. 6. 1978, izdano na ime Ileršič
Edvarda. gnp-80656
Selan Marjeta, Dobrunjska cesta 8/a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano
leta 1983 in 1984, izdano na ime Podržaj
Marjeta. gnp-80960
Sirk Katja, Lupinica 25, Litija, spričevalo 3. in 4. letnika ŠCPET v Ljubljani,
izdano leta 2000 in 2001. gnp-80881
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Slabe Tatjana, Tunjiška mlaka 10/b,
Kamnik, maturitetno spričevalo Gimnazije
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1982. gnc-80619
Slemenšek Matjaž, Zg. Korena 4/c,
Zgornja Korena, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1986. m-164
Slovnik Tanja, Videm 20/a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1999/2000.
gno-81157
Smolič Milena, Zagradec 5/a, Zagradec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1983, izdano na ime Ferlin Milena.
gnk-81136
Sraka Borut, Legatova ulica 17, Ljubljana, zaključno spričevalo VII gimnazije
Vič, izdano leta 1981. gnv-80925
Stanojevič Goran, Slavka Gruma 54,
Novo mesto, diplomo št. I-KS/832, izdala
Srednja šola tehniških in zdravstvenih
usmeritev Novo mesto, strojni tehnik, izdana 24. 6. 1988. gnq-81080
Stojnšek Uroš, Stranska ulica 8, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano leta
2000. m-174
Stražar Petra, Novo Polje, Cesta XI/4a,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole, izdano leta
1986. gne-81092
Strehar Suzana, Graška cesta 41, Litija, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektroniko Ljubljana - gimnazija, izdano
leta 1984. gny-80947
Strojan Franc, Cesta talcev 42, Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1974 in 1975. gno-80957
Suhogrlaj Adnan, Smrekarjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gns-80803
Šalamon Sabina, Krmelj 34, Krmelj,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnx-80773
Šauperl Tomaž, Jelenčevih 10, Limbuš, diplomo Srednje gostinske šole,
smer tehnik strežbe, izdana leta 1987 v
Mariboru. m-176
Šavs Milena, Dvorski trg 17, Preddvor,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, VIP trgovinska dejavnost, št. 93/K,
izdana v Kranju 17. 3. 1988. gnl-80610
Šerona Ana, Spolenakova ulica 3, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, št.
899, izdano leta 2001. gni-80913
Škrbec Anton, Ratež 116, Brusnice,
diplomo Srednje zdravstvene šole Novo
mesto, izdana leta 1986c. gno-81007
Šmid Boris, Gradišče 9, Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1994.
gnf-80516
Šparovec Metka, Menardova ulica 66,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje babiške šole v Ljubljani, izdano leta 1982,
izdano na ime Šega Metka. gnv-80875

Špiranec Nataša, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, indeks, št. 18930353, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-80573
Štepec Janez, Ravenska pot 34, Škofljica, diplomo Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdana leta 1988. gnv-80975
Štepec Mojca, Žerjalova ulica 20, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole - ekonomski tehnik,
izdano leta 1993. gnz-80746
Švegelj Boris, Ljubno 28, Podnart,
spričevalo 4. in 5. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1998 in 1999.
gnq-80830
Tavčar Blaž, Molniške čete 11, Ljubljana, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1999 in 2000. gnr-81104
Tavčar Tanja, Labinje 17, Cerkno, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj, izdano leta
2000. gnb-80624
Tezak Nevenka, Hrastovec 81/a, Zavrč, spričevalo 3. letnika Upravno-administrativne šole Ptuj. gnc-80919
Tomažin Tanja, Ob železnici 8, Pragersko, spričevalo 3. in 4. letnika Kemijske
šole v Rušah, izdano leta 2000 in 2001.
m-172
Tomič Mateja, Cerov log 38/a, Novo
mesto, indeks, št. 59000146, izdala Visoka šola za upravlanje in poslovanje.
gnj-80787
Toplak Gabrijel, Vurberk 51, Spodnji
Duplek, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1993.
m-168
Trtnik Tomaž, Žeje 31, Dob, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Rudolf Maister. gnb-80945
Uranič Anže, Jarše 13, Ljubljana, spričevalo Srednje strojne šole, izdano leta
2001. gnc-80819
Urbanija Dušica, Zajelše 65, Dol pri
Ljubljani, diplomo Srednje vzgojiteljske
šole, št. II.555, izdana 20. 6. 1990 na
ime Planinc Dušica. gnk-80586
Uršič Marjeta, Ščurki 3, Turjak, maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri, izdano leta 1977, izdano na ime
Pečnik Marjeta. gne-80692
Utroša Rosahda, Kovačeva ulica 27,
Lendava - Lendva, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Lendava, izdano
leta 1998. gne-80917
Valenčič Andreja, Sp. Brnik 53, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu SMIKŠ Kranj, izdano leta 1994.
gno-81057
Vaupotič Vlado, Dalmatinska 40, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu za poklic tesarja, izdal Andragoški zavod Maribor, izdano leta 1995. m-161
Vavtar Mateja, Ciril Metodova 42/a,
Murska Sobota, diplomo št. I-PF/306, izdana 24. 6. 1988. gnc-80719
Vesel Jerca, Sp. Pirniče 47/b, Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1993 in 1994. gnw-81099
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Vidmar Lidija, Zg. Kungota 17/b, Zgornja Kungota, spričevalo 3. in 4 . letnika
Upravno-administrativne šole, izdano leta
1982 in 1983. m-167
Vilar Andrej, Hafnerjeva 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu VI: gimnazije Ljubljana Moste, št. 1, izdano 9. 1.
1975. gnu-80926
Wodopivec Samec Mirjana, Lavričeva 3,
Ajdovščina, zaključno spričevalo 4. letnika
Srednje kmetijske šole v Novi Gorici, izdano v šolskem letu 1985/86. gnl-80935
Zagoričnik Tadeja, Podlog v Sav. dolini 11/b, Šempeter v Savinjski dolini, indeks, št. 61174050, izdala Pedagoška
fakulteta. m-194
Zajc Miha, Jevčeva pot 8, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1992 in 1993.
gnh-81039
Zelenko Robert, Cesta na barje 1, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole Ljubljana, izdano
leta 1979. gnr-80779
Zemljič Zmago, Sladki vrh 11/b, Sladki Vrh, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-197
Zlobec Ana, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Republiškega izpitnega centra, izdano leta 1996.
gny-80572
Zorčič Jože, Kapele 60, Kapele, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil Ježica v Ljubljani, izdano 16. 7. 1970. gnj-80612
Žagar Karmen, V Murglah 51, Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdana leta 1985, na ime Glinšek Karmen. gnv-80775
Žefran Vojka, Veliki Gaber 89, Trebnje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1996
in 1997. gno-80707
Žibert Sergeja, Lončarjev dol 4, Sevnica, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, izdal Center za dopisno izobraževanje Univerzum p.o., Ljubljana, izdano leta 1996 in 1997.
gnm-80809
Žur Henrik, Cesta revolucije 9, Jesenice, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani. gnk-80886

Ostali preklici
Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE
Novo mesto, preklicuje veljavnost: 1. zelena karta, številka police 740595, 2. zelena karta, številka police 0800543.
Ob-65453
Anžel Barbara, Moste 84/b, Komenda, študentsko izkaznico, št. 21837, izdala Visoka upravna šola. gnv-80950
Bovha Terezija, Kamnik pod Krimom
169,
Kamnik,
delovno
knjižico.
gnd-81118

Debeljak Helena, Borisa Kalina 21,
Solkan,
študentsko
izkaznico,
št.
18980184, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-81139
Đokić Vojin s.p., Avtotaksi, Pot k Savi
2,
Ljubljana,
licenco
št.
005893/5779-LM34/1998, izdana 20.
1. 1998 za vozilo Mercedes-benz 250D,
z reg. oznako LJ K7-18D. gnl-80485
Faganeli Jana, Gozdna pot 4, Koper Capodistria, študentsko izkaznico, št.
27004447, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnq-81180
Flego Irena, OF 16, Koper - Capodistria, dovolilnico št. 11228 za avto z reg.
oznako KP 16-24F. gnq-80930
Frim Alenka, Tabor 20, Cerknica, vozno karto, št. 001 0189, izdal Integral Notranjska d.o.o.. gnj-81162
Grešak Primož, Senčna pot 10/a, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico,
št. 18001107, izdala Filozofska fakulteta. gnz-81146
Ibic Gregor, Garibaldijeva 9, Koper Capodistria, dovolenje za vožnjo in parkiranje v mestu, št. 12155, izdano s strani
mestne občine Koper, dne 16. 1. 2002.
gnn-80733
Jakša Anita, Jačka 55/a, Logatec, študentsko izkaznico, št. 01096222, izdala
Pedagoška fakulteta. gnb-80745
Kamnikar Gregor, Trg komandanta Staneta 6, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 64990420, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnf-80791
Klevišar Igor, Cesta Maršala Tita 85,
Jesenice, certifikat za prevoz nevarnega
blaga št. 011876, izdan 23. 6. 2000 pri
MNZ. gnq-81059
Klevišar Igor s.p., Prevozništvo Klevišar, Cesta maršala Tita 85, Jesenice, sklep
o
licenci
št.
009107/13382/01-ZR24/1999 za vozilo tip FIAT DUCATO z reg. oznako KR
24-64F, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnf-80816
Knez Bojan, Ritoznoj 65/a, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico št. 15291, ser.
št. 350180, izdana leta 1983 v Slovenski
Bistrici. m-178
Korpar Tatjana, Mezgovci 4/a, Dornava, delovno knjižico. gnb-80920
Kosi Milan, Logarovci 50, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
1304, ser. št. 13898, izdana v Ljutimeru
dne 4. 9. 1972. gnz-80521
Košak Mojca, Bučečovci 6, Križevci
pri
Ljutomeru,
delovno
knjižico.
gnc-81044
Krajnc Stanislav, Radoslavci 13, Mala
Nedelja, delovno knjižico, reg. št.
2581/76, ser. št. 122079. gnz-80621
Kumprej Leonard, Robindvor 45, Dravograd,
študentsko
izkaznico,
št.
25005819, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnp-80556
Kužina Simon, Goriška 6, Celje, delovno knjižico. gnn-80533
Lazić Drago, Cesta na Svetje 9, Medvode, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-6563/96. gnh-81164
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Lešnik Rozalija, Makedonska 9, Maribor, izkaznico vojnega veterana, št.
015487. m-163
Levar Slavko, Sokolska 91, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 48190, izdana
leta 1982 v Mariboru. m-162
Lončarič Ana Marija, Zadružna 7, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg. št.
10023, ser. št. 64604. m-182
Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Komenda, študentsko izkaznico, št. 18970511,
izdala Filozofska fakulteta. gnu-81201
Lukavica Sabih, Osredek 5, Krško, delovno knjižico, reg. št. 19657, izdala UE
Krško. gnz-80596
Majerič Stanislav, Črmlja 20/b, Trnovska vas, delovno knjižico. gne-80517
Malec Sandi, Keleminova ul. 17, Maribor, delovno knjižico, št.2420, izdana leta 1984. m-192
Marin Denis, Raičeva ulica 7/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-81035
Marolt Mihael s.p., Letuš 66, Šmartno
ob
Paki,
izvod
licence
št.
006984/6983-RKN 72/1998, izdala
OZS za vozilo TAM 331 A 119 VT z reg.
oznako MB 61-37A. gnl-80660
Novak Zvonimir, Brod 33, Novo mesto, delovno knjižico ser. št. 16651, reg.
št. 17371, izdana 8. 9. 1972 v Novem
mestu na ime Sorlokar Janez. gnf-80891
Novak Zvonimir, Brod 33, Novo mesto, delovno knjižico ser. št. 115087, reg.
št. 20043, izdana 1. 9. 1975 v Novem
mestu na ime Novak Franc. gni-80892
Novak Zvonimir, Brod 33, Novo mesto,
delovno knjižico ser. št. 94193, reg. št.
15222, izdana 25. 9. 1970 v Novem mestu na ime Novak Zvonimir. gnd-80893
Peric Marko, Ul. 30. divizije 20, Portorož - Portorose, študentsko izkaznico, št.
71990619, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnw-80749
Poljšak Boštjan, Dol. vas 14/a, Otočec, delovno knjižico, izdana leta 1986 v
Ljubljani. gno-80907
Pristov Špela, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana, preklic spričevala, objavljen v Ur. l.
RS, št. 19/2002. gnl-80635
Prokop Helena, Drenov grič 190, Vrhnika,
študentsko
izkaznico,
št.
19829684, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-80781
Rački Jože s.p., Avtoprevozništvo,
Ljubljanska cesta 47, Kočevje, licenco št.
005337/5488-ZR26/1998 z dne 7. 1.
1998, za vozilo Mercedes-benz 1633 z
reg. oznako LJ 66-32N. gnh-80639
Ružić Lea, Vinterca 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad
v Ljubljani. gnj-80537
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje pooblastilo za nošenje orožja delavca Rosandič Deana, št. 323/I. Ob-65147
Strmecki Matej, Ulica bratov Učakar 68,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-81070
ŠENK TRADE d.o.o., Britof 23, Kranj,
licenco št. 006869/7352-LM 28/1998 za
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vozilo znamke TAM 130 T 11 B z reg. št.
11-58A, OZS 007458. gnx-80673
Štekar Danilo, Hum 51, Kojsko, delovno
knjižico. gnr-81079
Štrancar Katarina, Žapuže 7, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 01001034,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gny-80622
Štrukelj Iztok, Bratov Učakar 28, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960315,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gno-80882
Šušteršič Tine, Kajakaška cesta 59,
Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnz-81171
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Turin Sabina, Linhartova 12, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1002098. m-195
Vute Vesna, Pivola 18, Maribor, delovno
knjižico, št. 7146. m-180
Vutkovič Srečko, Šlandrova 4/a, Velenje, sedem delnic KRS Velenje, št. od
029278 do 029284. gnz-81046
ZALOŽBA OBZORJA d.d., Partizanska
3-5, Maribor, delovno knjižico, izdana na
ime Kočet Karmen, stanujoča Podjavorškova 9, Celje. gnk-81086
Zupan Jože, Draga pri Šentrupertu 11,
Šentrupert, preklc delovne knjižice, objavljeno v Ur. l. RS, št. 70/1994. gnl-81114

Zupan Jože, Draga pri Šentrupertu 11,
Šentrupert, duplikat delovne knjižice, reg.
št. 14019, ser. št. A 0289401, izdana 8.
11. 1994. gnb-81120
Žalik Danijela, Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
61165913, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. gnx-80823
Žavbi Benjamin, Ulica Matije Blejca 18,
Kamnik, preklic spričeval, objavljen v Ur. l.
RS, št. 6/2002. gnh-80814
Žvab Luka, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št. 16/2002.
gnb-80595
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