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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 3/2002 Ob-65641
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana, faks:
3003911.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: laboratorijske preiskave
za potrebe naročnika.

4. Kraj dobave: izvedba na lokaciji ponu-
dnika in dostava rezultatov na lokacijo naroč-
nika.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: konec aprila 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Zdrav-
stveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljublja-
na, Služba za analitiko, Majda Ciringer, univ.
dipl. ekon.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 3. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 407-56/2002 Ob-65679
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradnja Srednje šole Slo-
venska Bistrica po sistemu “ključ v roke“
(izdelava kompletne projektne dokumentaci-
je, upravni postopek, gradnja objekta, opre-
ma objekta). Zgrajeni objekt bo moral izpol-
njevati vse gospodarske, tehnične in funkci-
onalne pogoje naročnika.

4. Kraj dobave: Slovenska Bistrica.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: objava javnega razpisa
še v marcu 2002, sklenitev pogodbe v začet-
ku junija 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije,
Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, Marina Cankar,
tel. 01/244-11-76, faks 01/244-12-69.

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

8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 3. 2002.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 402-04-139/01 Ob-65939

V javnem razpisu za dobavo pisarniške-
ga materiala in papirja za potrebe državnih
organov v Ljubljani, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 19 z dne 1. 3. 2002, Ob-64703, se
8. (a) in 9. točka pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 3. 2002 do 9.
ure - Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana - glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2002 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Popravek
Ob-65934

V javnem razpisu za 75 kosov zabojnikov
za prevoz poštnih vreč in paketov in 75
kosov zabojnikov za prevoz poštnih vreč in
paketov z dodatnimi horizontalnimi polica-
mi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19
z dne 1. 3. 2002 se datum v 9. točki pravil-
no glasi: 9. 4. 2002.

Pošta Slovenije

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-65728
V Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002

je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za
dobavo in montažo 10 večnamenskih multi-
medijskih kioskov na AC počivališčih in opre-
me za njihovo delovanje (Ob-63390).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 27. 3.
2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je
najkasneje do 27. 3. 2002 do 8.30 ure,
javno  odpiranje  ponudb  bo  istega  dne  ob
9. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 021-02-21/2002 Ob-65531
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102, e-mail: Katja.Strazi-
scar@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 8
terenskih vozil in 34 osebnih vozil.

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

1. sklop: 8 terenskih vozil,
2. sklop: 34 osebnih vozil.
Posamezni ponudnik lahko odda ponud-

bo za enega ali oba sklopa.
4. Kraj dobave: kraj dobave so sedeži ob-

močnih enot IRSOP, in sicer:
1. Območna enota IRSOP Celje, Trg celj-

skih knezov 9, Celje;
2. Območna enota IRSOP Koper, Trg Bro-

lo 4, Koper;
3. Območna enota IRSOP Kranj, Sloven-

ski trg 1, Kranj;
4. Območna enota IRSOP Murska Sobo-

ta, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota;
5. Območna enota IRSOP Nova Gorica,

Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;
6. Območna enota IRSOP Novo mesto,

Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
7. Območna enota IRSOP Maribor, Ulica

heroja Tomšiča 2, Maribor in
8. Območna enota IRSOP Ljubljana, Vil-

harjeva 33, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v pri-

meru, da ima ponudnik na razpolago več av-
tomobilov različnih znamk ali tipov ali mode-
lov, ter različnih volumnov in moči motorjev in
s tem tudi različnih cen, lahko za vsakega
posebej poda ponudbo, pod pogojem, da vsi
avtomobili izpolnjujejo zahteve naročnika, ki
so navedene v razpisni dokumentaciji.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
izpeljal javni razpis na podlagi te objave, v
skladu z roki, ki jih določa Zakon o javnih
naročilih. Dobavitelj bo avtomobile dobavil v
skladu z dobavnimi roki, določenimi v pogod-
bi. Naročnik (kupec) si pridržuje pravico do
plačila dela kupnine (največ 50%) v prvi polo-
vici leta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Inšpektorat RS za
okolje in prostor, Dunajska c. 47, Ljubljana,
kontaktna oseba je mag. Mateja Likozar Ro-
gelj, vodja službe za pravne zadeve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zahteva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
oddana najkasneje v torek, 16. 4. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
v tajništvu glavnega republiškega inšpektor-
ja, Dunajska c. 47, Ljubljana, v sobi št. 103
– 1. nadstropje. Če bo ponudba poslana
priporočeno po pošti, bo naročnik upošte-
val samo tiste ponudbe, ki bodo prispele do
zgoraj navedenega dne in ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo
17. 4. 2002, ob 9. uri na naslovu naročni-
ka: Dunajska c. 47, Ljubljana v sejni sobi v
I. nadstropju (soba št. 100).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe – v znesku 2%
ponudbene vrednosti z vključenim davkom.
Bančna garancija prvorazredne banke mora
veljati najmanj 40 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudnik mora predložiti garanci-
jo le v primeru, da njegova skupna ponud-
bena vrednost (z vključenim DDV) presega
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proraču-
na RS in pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): v pri-
meru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v
obliki poslovnega sodelovanja, mora po-
nudnik predložiti Pogodbo o skupnem na-
stopanju.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
se zahteva še mnenje pooblaščenega revi-
zorja.

Ponudnik mora predložiti mnenje poo-
blaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe za predmetni javni razpis.
Mnenje pooblaščenega revizorja mora po-
nudnik predložiti le v primeru, če njegova
(skupna) ponudbena vrednost presega

50,000.000 SIT. Mnenje ne sme biti starej-
še od 3 mesecev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 30. 4. 2002, sicer se
izloči iz postopka.

Postopek ocenjevanja bo ponudnik izve-
del v sredo, 17. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo uporabil kot merilo za izbiro ponudnika
ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Komisija
bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugo-
dnejše ponudbe upoštevala naslednje:

1. cena avtomobila,
2. varnostni elementi,
3. oprema avtomobila,
4. čas garancije,
5. servisna mreža,
6. cena starega avtomobila,
7. dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslovu
naročnika, kontaktna oseba je mag. Mateja
Likozar Rogelj, vodja službe za pravne za-
deve.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodna objava ni bila
potrebna.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Ob-65533
1. Naročnik: Reševalna služba Koroške,

Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11/a,

2390 Ravne na Koroškem, tel.
02/87-05-289.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reševal-
no vozilo.

(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.

4. Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava maj
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Reševalna služba
Koroške, Ravne na Koroškem – tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na ŽR
51830-603-33033.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Reševalna služba Koroške,
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/a, 2390
Ravne na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 4. 2002 ob 13. uri – Reševalna
služba Koroške, Ravne na Koroškem – taj-
ništvo.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok in po razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Reševalna služba Koroške
Ravne na Koroškem

Št. 961-2/02-4-110 Ob-65546
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000

Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23, e-mail “raz-
pis.961-2-02@ess.gov.si”.

3. (a) Vrsta in količina blaga: razvoj in
implementacija delnega informacijske-
ga sistema za podporo vodenju eviden-
ce brezposelnih oseb in izvajanju de-
javnosti posredovanja zaposlitev ter
vzdrževanje izdelanih in implementira-
nih rešitev vsaj še 5 let po zaključeni
primopredaji.

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

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

dovoljena je samo ena varianta ponudbe, ki
mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2002,
približno eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
vložišče, Andreja Babnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in prevzem
razpisne dokumentacije je možen od te ob-
jave do 12. aprila 2002, med 10. in 12.
uro. Razpisno dokumentacijo je mogoče
prejeti tudi po pošti. V tem primeru mora
interesent poslati pisna dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije in svoj polni naslov
na faks 01/425-98-23. Na podlagi tega
prejme razpisno dokumentacijo priporoče-
no po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo pre-
vzemnika razpisne dokumentacije in doka-
zilo o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sred-
stev na žiro račun štev. 50106-603-44712,
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana s
pripisom “Razpisna dokumentacija –
961-2/02“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. april 2002 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet,
soba 04).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. april 2002 ob 10.30, Zavod RS
za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, sej-
na soba (klet, soba 03).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija ali menična izjava in menica v
vrednosti 10% ponudbene vrednosti. Vzo-
rec bančne garancije in menične izjave je v
razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik se zavezuje opravljati plačila v skladu z
veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: povprečni skupni prihod-
ki ponudnika za zadnja tri leta morajo biti
vsaj dvakrat višji od skupne vrednosti po-
nudbe; skupna vrednost kapitala in osnov-
nih sredstev ponudnika mora biti višja od
tretjine skupne vrednosti ponudbe; ponu-
dnik mora imeti zaposlenih najmanj pet de-
lavcev v rednem delovnem razmerju ter raz-
polagati skupaj vsaj z osmini delavci.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 30. julija 2002, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je zače-
tek maja 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba: rok izved-
be, garancijska doba, tekoči stroški, kako-
vost, poprodajne storitve in tehnična po-
moč, tehnične prednosti, estetske in fun-
kcionalne lastnosti ter skupna vrednost
ponudbe in cena pogarancijskega vzdrže-
vanja. Podrobno je uporaba meril opisana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. marec 2002.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 07-3-1/4-52/01 Ob-65556
1. Naročnik: Mednarodna ustanova -

fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam
min.

2. Naslov naročnika: Ig 212, 1292 Ig,
tel. 01/479-65-72, telefaks
01/479-65-90, ursic@itf-fund.si.

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

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. GIS programska oprema I (ESRI in
ERDAS),

2. Microsoft programska oprema,
3. GIS programska oprema II (MapIn-

fo in Blue Marble Geographic),
4. Sistem za zaščito podatkov,
5. Kopirni sistem širokega formata.

4. Kraj dobave: Lokacije v Sloveniji, Hr-
vaški, BiH in Albaniji - specificirane v razpi-
sni dokumentaciji.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 18. 3.
2002 do 5. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mednarodna
ustanova - fundacija za razminiranje in po-
moč žrtvam min, Ig 212, Ig, kontaktna ose-
ba Nataša Uršič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-
kumentacijo je 50 EURO plačljiva v tolarski
protivrednosti na dan objave razpisa po
srednjem tečaju Banke Slovenije, št. ŽR
50106-678-709590.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 4. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mednarodna ustanova - funda-
cija za razminiranje in pomoč žrtvam min, Ig
212, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 4. 2002, ob 13. uri v prostorih
naročnika na Igu.

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

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

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

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

pod 1. in 3. točko.
1. ponudnik mora imeti mednarodne iz-

kušnje in reference,
2. ponudnik mora imeti izkušnje pri or-

ganiziranju usposabljanj GIS programske
opreme,

3. ponudnik mora nuditi tehnično pomoč
v Sloveniji, Hrvaški, BiH in Albaniji;

pod točko 2.
1. ponudnik mora imeti mednarodne iz-

kušnje in reference,
2. ponudnik mora nuditi tehnično pomoč

v Sloveniji, Hrvaški, BiH in Albaniji;
pod točko 4. in 5.
1. ponudnik mora imeti mednarodne iz-

kušnje in reference,
2. vsa oprema mora imeti mednarodne

garancije,
3. ponudnik mora imeti izkušnje pri or-

ganiziranju usposabljanj navedenega siste-
ma,

4. ponudnik mora nuditi tehnično pomoč
v Sloveniji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale glede na ponudbe-
no ceno (40%), lastnosti opreme (45%), do-
bavne (5%) in vzdrževalne pogoje (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Mednarodna ustanova - fundacija
za razminiranje in pomoč žrtvam min

Št. 201/2002-2 Ob-65574
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rehabili-
tacijska oprema.

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

4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
90 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava – referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 25. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vplači-
lu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR:
52400-603-30549, davčna št.: 30910854,
s sklicem: 00-112000, namen nakazila: raz-
pisna dokumentacija. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti: dokazilo o vplači-
lu (vsebovati mora polni naslov in davčno
številko plačnika) ter potrdilo o registraciji,
če ste zavezanec za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, ad-
ministracija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002 ob 12. uri v Zavodu,
konferenčna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti, z veljavnostjo do 31. 5. 2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

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

– izjavo o zagotovitvi celotne razpisane
opreme,

– izjavo o dostavi fco zavod in namešče-
nost v funkcijo (oprema zmontirana),

– izjavo o plačilnem roku,
– izjavo o garanciji, servisiranju opreme,

dobavnem roku – možnost sukcesivne do-
bave,
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– vse ostale dokumente predpisane v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do izpolnitve pogodbe, ponudniki bodo ob-
veščeni s pisnim sklepom do 7. 5. 2002 o
odločitvi.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference 40%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 8. 3. 2002.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja Dornava

Ob-65575
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,

6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, v skupni ocenjeni vrednosti
47,165.000 SIT.

Količine posameznega blaga so oprede-
ljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si
pridržuje pravico do sprememb količine na-
bav posameznih vrst blaga, glede na spre-
membe obsega dela in dejanske potrebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lah-
ko predložijo ponudbo za celotno naročilo ali
posamezne sklope razpisanega blaga:

1. sadje, ocenjena vrednost 5,110.000
SIT,

2. zelenjava, ocenjena vrednost
5,870.000 SIT,

3. kruh in pekovsko pecivo, ocenjena
vrednost 3,780.000 SIT,

4. mlevski izdelki in testenine, ocenjena
vrednost 1,250.000 SIT,

5. meso in mesni izdelki, ocenjena vre-
dnost 9,160.000 SIT,

6. suhomesni izdelki, ocenjena vrednost
1,180.000 SIT,

7. perutnina in perutninski izdelki, oce-
njena vrednost 2,670.000 SIT,

8. ribe, ocenjena vrednost 2,780.000
SIT,

9. mleko in mlečni izdelki, ocenjena vre-
dnost 6,730.000 SIT,

10. jajca, ocenjena vrednost 465.000
SIT,

11. sadni sokovi, ocenjena vrednost
1,490.000 SIT,

12. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki, ocenjena vrednost 270.000 SIT,

13. splošno prehrambeno blago, oce-
njena vrednost 6,410.000 SIT.

Ocenjena vrednost je brez DDV.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-

hrambenega blaga v enote naročnika:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13,

Koper;
– Enota Ribica, Ferrarska 17, Koper;
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper;
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,

Pobegi;
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87,

Koper;

– Enota  Vanganel,  Vanganel  68,
Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 6. 2002 do 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Ko-
per, Kettejeva 13, Koper, uprava, Jerneja
Sarič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.800 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV), na žiro račun številka
51400-603-30741, z oznako “za razpisno
dokumentacijo”, potrdilo o plačilu predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno na upravo Vrtca Koper,
Kettejeva 13, Koper, vsak delovni dan med
10. in 12. uro, ali po pošti na naslov Vrtec
Koper, Kettejeva 13, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2002 ob 12. uri, na naslovu Vrtec
Koper, Kettejeva 13, Koper, v prostorih
uprave vrtca.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 5% ponud-
bene vrednosti (skladno z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS – Ur. l. RS, št.
103/01), z veljavnostjo do datuma veljavne
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanja na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 6. 2002. Naročnik bo sprejel odlo-
čitev o izbiri do 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Jerneja Sarič, tel.
05/613-10-11.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Vrtec Koper

Št. 106/2-1/2002 Ob-65645
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
operacijskih prostorov na B4.

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

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izpolnitev po-
godbe v roku dveh mesecev po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, št. 51400-603-30666 pri APP
Koper, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 4. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 26. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
opreme, rok izvedbe del, plačilni pogoji,
odzivni čas servisiranja, garancijska doba,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po faksu ali pisno na naslov Orto-
pedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
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31, 6280 Ankaran, faks 05/65-27-185 za
Jožeta Vrčona, gradbenega tehnika.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Ankaran

Št. 0512/3-308/19-02 Ob-65681
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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 živil, raznih go-
spodinjskih artiklov in drugega potro-
šnega blaga za Debeli rtič.

Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v raz-
pisni 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 – sveže sadje in zelenjava,
– sklop 2 – sadni sokovi in sirupi,
– sklop 3 – druge brezalkoholne pijače,
– sklop 4 – pivo,
– sklop 5 – vino,
– sklop 6 – žgane pijače,
– sklop 7 – testenine in hitro zamrznje-

ne jedi,
– sklop 8 – konzervirana živila,
– sklop 9 – razno prehrambeno blago,
– sklop 10 – sveža jajca,
– sklop 11 – olje,
– sklop 12 – razni gospodinjski artikli in

drugo potrošno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v ce-

loti (sklopi od 1 do 12), ali blago posamez-
nega sklopa v celoti razen sklopa 4 - pivo,
katerega lahko ponudniki ponudijo v celoti
ali pa le posamezne podsklope v celoti. Po-
nudniki ne morejo ponuditi posameznega bla-
ga oziroma posameznih artiklov iz posamez-
nega sklopa oziroma podsklopa.

4. Kraj dobave: Ankaran, Jadranska 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudniki lahko ponudijo samo osnovno po-
nudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošteva-
la. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 20. 5. 2002, predvideni
datum zaključka pa 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Generalna policijska uprava, Sku-
pne službe, Sekcija za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, 1211
Ljubljana-Šmartno. Dvig razpisne dokumenta-
cije in dodatne informacije: Mira Pecl, tel.
01/519-37-00 ali 01/519-37-93 (int. 313).

(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 do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba 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 kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30801902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 4. 2002,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4.
2002, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost 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 pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, certifikat ISO in finančno
stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-65685
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-430, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega in računalniškega materi-
ala ter papirne in plastične higienske
konfekcije.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajajanje dobave: sukcesiv-
ne dobave blaga iz razpisa v obdobju enega
leta od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dokumen-
tacija se lahko zahteva v tajništvu, pri Bi-
serki Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu
naročnika, dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani samo pisno pri Rudiju
Benku, univ. dipl. ekon., najkasneje pet
dni pred potekom roka za predložitev po-
nudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 15. 3. 2002 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV
vključen), plačilo virmansko na žiro račun
51430-603-31364.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 23. 4.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

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 (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, plačilni pogoji 30%, fiksnost cen 20%.
Podrobna uporaba meril v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Izola

Št. DI-ZF/01 Ob-65687
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: drobni

inventar za tabletni sistem.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/33-11-533. Do-
datne informacija: Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Drobni inventar za
tabletni sistem.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 18. 4. 2002, ob 9. uri, mala
konferenčna predavalnica Kirurške stolp-
nice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne ve-
lja za obrazec BON-1);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 ena-
ko 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od razpisane vrednosti; ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

7. da ponudnik ni dal zavajajočih po-
datkov;

8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor (ob terminu, ki ga določi na-
ročnik);

11. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 60 dni;

12. da ponudnik zagotavlja ustrezen tran-
sport za ponujeno blago;

13. da sprejema posebne zahteve na-
ročnika glede kakovosti in ostalih lastnosti
drobnega inventarja za tabletni sistem;

14. da bo ponudnik dostavi vzorce bla-
ga, če naročnik v postopku ocenjevanja po-
nudb dvomi o ponujeni kvaliteti blaga.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 8. 2002, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: dne 6. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost specifikacije ponudbe
s cenami.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 10,000.000 SIT z (DDV). Razpis je po-
novljen.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 4385-01/02 Ob-65698
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Go-

renjske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ce-

sta 9, 4000 Kranj, p.p. 110, tel.
04/208-20-00, faks 04/202-67-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zobo-
zdravniški stol - 4 kom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop za ZD Jesenice - 2 kom in 2. sklop
za Zobno polikliniko Kranj - 2 kom. Spre-
jemljiv je en ali oba sklopa.

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Jese-
nice in Zobna poliklinika Kranj.

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

zaključka ali trajanje dobave: junij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice,
Suzana Vilman, tel. 04/58-68-140.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 3. 2002
do 17. 4. 2002 od ponedeljka do petka od
7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vraču-
nan) nakažite na ŽR 51500-603-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG-Zdravstveni dom Jeseni-
ce, Titova 78, 4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 30. 6. 2002,
datum sprejema odločitve 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila 14 mio SIT.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 110-1/02 Ob-65699
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozi-
na - Klanec, Srmin - Socerb; nabava
opreme za AC bazo Kozina.

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

1. Krtača za čiščene predora; 2. Vrtalo
za vrtanje v zemljo (za smernike); 3. Priklju-
ček za pranje prometnih znakov; 4. Kom-
presor - mobilni; 5. Kosilnica ročna (obre-
zovalnik); 10. Stroj za pranje; 11. Oprema
za mokro peskanje; 12. Oprema delavnic;
13. Drobna oprema; 14. Kontejner za raz-
suti tovor.

4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 4. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT za sklop 1, v višini
50.000 SIT za sklop 2, v višini 20.000 SIT
za sklop 3, v višini 81.000 SIT za sklop 4, v
višini 9.000 SIT za sklop 5, v višini 12.000
SIT za sklop 10, v višini 22.000 SIT za
sklop 11, v višini 81.000 SIT za sklop 12; v
višini 26.000 SIT za sklop 13; v višini
15.200 SIT za sklop 14. Bančne garancije
za resnost ponudbe mora biti veljavna 210
dni od datuma odpiranja ponudb.

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

stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 16. 10. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je: naj-
nižja ponudbena cena za posamezen sklop
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 74 z
dne 21. 9. 2001, kjer je naročnik za po-
stavke 6, 7, 8 in 9, v skladu s prvim odstav-
kom 76. člena ZJN -1, že izbral najugodnje-
šega ponudnika.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 3. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-65726
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozi-
na - Klanec, Srmin - Socerb; nabava vozil
za AC bazo Kozina.

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

4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 45 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo 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. Strok-
ovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 7.000 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 potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 4. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 350.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 16. 10. 2002. Datum od-
ločitev o sprejemu ponudbe je 31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
Najnižja ponudbena cena za posamezen sk-
lop ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 74 z
dne 21. 9. 2001.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 3. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-65727
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozi-
na - Klanec, Srmin - Socerb; nabava me-
hanizacije za AC bazo Kozina.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih: 2.
Univerzalno delovno vozilo moči ca. 140
kW; 3. Lahko tovorno vozilo dovoljene sk-
upne mase 3,5 t - preglednik; 9. Kosilnica
za brežine; 11. ročna rotacijska kosilnica -
mulčer; 12. Cisterna valjar do 1 tone; 13.
Vililčar 4,5 t.

4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 120 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo 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. Strok-
ovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virman-
om 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 potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 4. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 740.000 SIT za sklop 2, v višini
193.000 SIT za sklop 3 ; v višini 322.000
SIT za sklop 9; v višini 129.000 SIT za
sklop 11; v višini 79.000 za sklop 12 ; v
višini 208.000 za sklop 13. Bančna garan-
icja za resnost ponudbe mora biti veljavna
210 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 15. 10. 2002. Datum od-
ločitev o sprejemu ponudbe je 31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena za posamezen sk-
lop ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 74 z
dne 21. 9. 2001, kjer je naročnik za post-
avke 1, 4, 5, 6, 7, 8 in 10, v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN -1, že izbral na-
jugodnješega ponudnika.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 3. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 07/2002 Ob-65753
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: energet-
ski transformator 110/20 kV; 31,5 MVA.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo, na katero ponudnik konkuri-
ra.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
136,000.000 SIT (2 kosa).

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 30. 10. 2002; pred-
videni datum zaključka dobave: 5. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri Božidarju Gove-
diču, univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-152
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
10. 4. 2002 do 8. ure, v Splošno kadrovski
sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d., ,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, števil-
ka Uradnega lista RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo pa mora biti zvezana s pe-
čatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
2002 ob 9. uri, pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve ra-
čuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– potrjene reference ponudnika: 33

točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke;
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– plačilni pogoj: 3 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Govedi-
ču, univ. dipl. inž. el., za tehnični del – tel.
02/22-00-152 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/00-127, za ostale infor-
macije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 9/2002 Ob-65759
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: odklopni-
ki 20 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo, na katero ponudnik
konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
15,000.000 SIT (18 kosov).

4. Kraj dobave: na objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 7. 2002; pred-
videni datum zaključka dobave: 31. 7.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-257 in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 6. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
11. 4. 2002 do 8. ure, v Splošno kadrovski
sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-

tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, števil-
ka Uradnega lista RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo pa mora biti zvezana s pe-
čatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 4.
2002 ob 9. uri, pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve ra-
čuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– potrjene pozitivne reference: 20 točk;
– tehnični razpisni pogoji: 10 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el., za tehnični del – tel.
02/22-00-257 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/00-127, za ostale infor-
macije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 10/2002 Ob-65763
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
110 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo, na katero ponudnik
konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
104,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A: 2 kosa – odklopniki 110 kV;
10,000.000 SIT;

– sklop B: 12 kosov – ločilniki 110 kV;
18,000.000 SIT;

– sklop C: 51 kosov – kombinirani me-
rilni transformatorji; 76,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 16. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobave: 21. 10.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri Božidarju Gove-
diču, univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-152
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
10. 4. 2002 do 10. ure, v Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin
(soba št. 114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
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Splošno kadrovski sektor – vložišče (pre-
vzemnica Marjana Gredin, soba št. 114/I.
nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Nave-
dena mora biti: številka objave tega javne-
ga razpisa, številka Uradnega lista RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo, mora biti zapečatena,
ponudbena dokumentacija s ponudbo pa
mora biti zvezana s pečatno vrvico in zape-
čatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
2002 ob 11. uri, pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve ra-
čuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– potrjene reference ponudnika: 20

točk;
– tehnični razpisni pogoji: 12 točk;
– plačilni pogoj: 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el., za tehnični del – tel.
02/22-00-257 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/00-127, za ostale infor-
macije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 08/2002 Ob-65765
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: daljinsko
vodena ločilna stikala 20 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo, na katero ponudnik
konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
50,000.000 SIT (10 kosov).

4. Kraj dobave: v skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 15. 7. 2002; pred-
videni datum zaključka dobave: 30. 8.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri Mitju Kovačiču,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-257 in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 6. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 11. 4.
2002 do 10. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d., ,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, števil-
ka Uradnega lista RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen

polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo, mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo pa mora biti zvezana s pe-
čatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 4.
2002 ob 11. uri, pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., , Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 55 točk;
– tehnični razpisni pogoji: 16 točk;
– potrjene reference: 16 točk;
– usposobljenost osebja: 10 točk;
– plačilni pogoj: 3 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Govedi-
ču, univ. dipl. inž. el., za tehnični del – tel.
02/22-00-152 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/00-127, za ostale infor-
macije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-65766
1. Naročnik: Prometna šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Preradovičeva 33,

2000 Maribor, tel. št. 02/42-02-213.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
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I. sklop: prehrambno blago po skupi-
nah:

1. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-
na vrednost: 25,200.000 SIT),

2. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-
na vrednost: 4,600.000 SIT),

3. skupina: kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki (okvirna vrednost:
5,890.000 SIT),

4. skupina: žito in mlevski izdelki (okvir-
na vrednost: 1,100.000 SIT),

5. skupina: zamrznjena in konzervirana
zelenjava (okvirna vrednost: 900.000 SIT),

6. skupina: sadje in zelenjava (okvirna
vrednost: 3,360.000 SIT) in

7. skupina: razno prehrambno blago
(okvirna vrednost: 15,750.000 SIT).

Skupaj: 56,800.000 SIT
II. sklop: 360.000 litrov ekstra lahke-

ga kurilnega olja (okvirna vrednost:
28,000.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celotno
naročilo, posamezen sklop ali posamezno
skupino znotraj sklopa.

4. Kraj dobave: Prometna šola Maribor,
Preradovičeva 33, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2002
do 30. 4. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Violeta Lam-
pe, tel. št. 02/42-02-213.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 11. 4. 2002 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika, št. 51800-603-34179
- s pripisom: “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 4. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prometna šola Maribor, Prera-
dovičeva 33, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 4. 2002 ob 12. uri na Prometni
šoli Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Ma-
ribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v primeru, da skupna ponudbena
cena presega 30,000.000 SIT za resnost
ponudbe predložiti originalno bančno ga-
rancijo v višini 10 % ponujene vrednosti za
resnost ponudbe, kot jamstvo za resnost
ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od
ponudbe, naročnik vnovči.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena 80 %, plačilni rok 20 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Prometna šola Maribor

Št. 025-3/2002-12 Ob-65784
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, faks 01/478-48-34,
tel. 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira do-
baviteljev goriva in dodatne opreme.

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

4.1. Območna geodetska uprava Celje,
4.2. Območna geodetska uprava Koper,
4.3. Območna geodetska uprava Kranj,
4.4. Območna geodetska uprava Ljub-

ljana,
4.5. Območna geodetska uprava Ma-

ribor,
4.6. Območna geodetska uprava Mur-

ska Sobota,
4.7. Območna geodetska uprava Nova

Gorica,
4.8. Območna geodetska uprava Novo

mesto,
4.9. Območna geodetska uprava Sevni-

ca,
4.10. Območna geodetska uprava Slo-

venj Gradec,
4.11. Območna geodetska uprava Ptuj,
4.12. Območna geodetska uprava Vele-

nje,
4.13. Glavni urad Ljubljana.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za en

sklop, več sklopov ali celotno javno naročilo.
4. Kraj dobave: celotno območje Repu-

blike Slovenije, po seznamu lokacij območ-
nih geodetskih uprav, izpostav območnih
geodetskih uprav in glavnega urada.

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

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 30. aprila 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, soba P 10, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 4. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za raz-
pisno  dokumentacijo:  2.500 SIT,  ne-
gotovinsko  plačilo  na  žiro  račun  števil-
ka 50100-840-061-6163 18 25127-
7141998-00000002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 4. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, na-
ročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvido-
ma do konca aprila 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
od 0 do 90 točk, dodatne storitve od 0 do
10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen na podlagi
sklepa Državne revizijske komisije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

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

Popravek

Ob-65888
V  javnem  razpisu  za  obnovo  in  as-

faltiranje občinskih cest po krajevnih
skupnostih, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002, Ob-65248,
Št. 036-10-4/02, se v 7.(c) točki št.
transakcijskega računa pravilno glasi:
01000-0100007277BS; sklic št.
045-2002.

Občina Gorenja vas – Poljane
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Št. 40306-0018/01-C Ob-65512
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov  naročnika:  Občina  Roga-

ška  Slatina,  Izletniška  ul. 2,  3250  Ro-
gaška Slatina, tel. 03/81-81-700, faks
03/81-81-724.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža notranje opreme dvorane v
Kulturnem centru v Rogaški Slatini.

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

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

4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 7.
2002 dokončanje del 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, Oddelek za okolje in prostor,
Marjan Ungar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na
transakcijski račun Občine Rogaška Slatina
št. 01000-0100004076 s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo - notranja oprema
dvorane.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2002 ob 11. uri, Občina Ro-
gaška Slatina, velika sejna soba št. 211.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% razpisane vred-
nosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 30
dneh po nastanku dolžniško upniškega raz-
merja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi
naročila z natančno opredelitvijo odgovor-
nosti posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in
43. členu Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2002. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80% in plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2002.

Občina Rogaška Slatina

Št. 40306-0018/01-A Ob-65514
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška
Slatina, tel. 03/81-81-700, faks
03/81-81-724.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža opreme za sistem scenske
razsvetljave v Kulturnem centru v Roga-
ški Slatini.

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

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

4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 7.
2002, dokončanje del 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, Oddelek za okolje in prostor,
Marjan Ungar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na tran-
sakcijski račun Občine Rogaška Slatina št.
01000-0100004076 s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo - scenska razsvetljava.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2002 ob 10. uri, Občina Ro-
gaška Slatina, velika sejna soba št. 211.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 5% razpisane
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 30
dneh po nastanku dolžniško upniškega raz-
merja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi
naročila z natančno opredelitvijo odgovor-
nosti posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in
43. členu Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2002. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, plačilni pogoji 24%, garancija 6% in
reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2002.

Občina Rogaška Slatina

Št. 40306-0018/01-B Ob-65515
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška
Slatina, tel. 03/81-81-700, faks
03/81-81-724.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža tonske opreme dvorane v
Kulturnem centru v Rogaški Slatini.

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

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

4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 7.
2002, dokončanje del 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, Oddelek za okolje in prostor,
Marjan Ungar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo
na transakcijski račun Občine Rogaška Sla-
tina št. 01000-0100004076 s pripisom za
razpisno dokumentacijo - tonska oprema
dvorane.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2002 ob 13. uri, Občina Ro-
gaška Slatina, velika sejna soba št. 211.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 30
dneh po nastanku dolžniško upniškega raz-
merja.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložiti mora-
jo pravni akt o skupni izvedbi naročila z na-
tančno opredelitvijo odgovornosti posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in
43. členu Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2002. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, plačilni pogoji 24%, garancija 6% in
reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2002.

Občina Rogaška Slatina

Št. 40306-0017/01 Ob-65516
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška
Slatina, tel. 03/81-81-700, faks
03/81-81-724.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža notranje opreme glasbene
šole v Rogaški Slatini.

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

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

4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 7.
2002, dokončanje del 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, Oddelek za okolje in prostor,
Marjan Ungar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na
transakcijski račun Občine Rogaška Slatina
št. 01000-0100004076 s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo - notranja oprema glas-
bene šole.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2002 ob 14. uri, Občina Ro-
gaška Slatina, velika sejna soba št. 211.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% razpisane vred-
nosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 30
dneh po nastanku dolžniško upniškega raz-
merja.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložiti mora-
jo pravni akt o skupni izvedbi naročila z na-
tančno opredelitvijo odgovornosti posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in
43. členu Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2002. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 3. 2002.

Občina Rogaška Slatina

Št. 344-04-2/2002 Ob-65561
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Graj-

ski trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače, faks 02/609-60-18, tel.
02/609-60-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-
nje občinskih cest.

(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Občina Rače-Fram.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: od 15. 5. do
30. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na volju v tajništvu Občine Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, do-
datne informacije Božo Štauber.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki od ob-
jave pa do 5. 4. 2002, vsak dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati z do-
kazilom o plačilu stroškov, v višini 25.000
SIT. Plačilo na transakcijski račun št.
01000-0100008829, pri Banki Slovenije,
s pripisom za razpisno dokumentacijo asfal-
tiranje občinskih cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače, tajništvo župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače, bela dvorana, 8. 4. 2002 ob 12.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
banke za resnost ponudbe, v višini 10%
ocenjene vrednosti razpisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): pravni akt o skupni izvedbi naro-
čila po drugem odstavku 47. člena ZJN-1.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 7. 2002.

Predvideni datum odločitve o izbiri je
18. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Božo Štauber,
tel. 02/609-60-17.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Občina Rače-Fram

Št. 2/02 Ob-65571
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije Cviblje - I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

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

4. Kraj izvedbe: Cviblje pri Trebnjem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

- samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 25,000.000 SIT v letu 2002, osta-
lo pa v letu 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje -
kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri Ljubljanski banki - Ekspozitura
Trebnje št. 02971-0018688039 s pripisom
“izgradnja kanalizacije Cviblje” - predložitev
potrdila.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 4.
2002 ob 11. uri na naslovu Komunala Treb-
nje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti naročniku bančno ga-
rancijo v višini 5% razpisne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): na-
ročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: vsebina listin, ki
jih mora predložiti ponudnik za dokazo-
vanje pogojev je opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 30. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
plačilni pogoji in reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najni-
žja ponudbena cena še ne predstavlja naju-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z oziroma na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi po-
nudniki.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 1/2002 Ob-65578
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domo-

vi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: slikople-
skarska dela na objektih Študentskih
domov v Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo nuditi dela v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe del: Dom VII, Dom IX,
Dom X, Dom XI, Dom XII, Dom Ilirska 2 in
kotlovnica Študentskih domov v Ljubljani,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka, do-
končanje del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, čas izvedbe -
sukcesivno v drugi polovici leta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Študentski
domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana; dodatne informacije: Moj-
ca Oražem, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko pla-
čilo na TRR št. 04515-0000334091 pri
Novi KBM, pred dvigom razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
10 ure. – datum prejetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
2002, ob 13. uri, Študentski domovi v Ljub-
ljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): skladno z določili
razpisnih pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili razpi-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

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 v 40 dneh od dneva odpiranja.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– 90% ponudbena cena,
– 10% navedena garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na Pro-
plus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Bo-
jana Sovič, tel. 02/250-41-11, telefaks
02/250-41-35.

Ogled objekta je možen po predhodni
najavi pri Mojci Oražem, telefaks
01/242-10-10, tel. 01/242-10-05.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa če je: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 2/2002 Ob-65579
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domo-

vi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cijska dela na Domu X Študentskih do-
mov v Ljubljani (zamenjava oken, bal-
konskih in vhodnih vrat vključno z no-
tranjimi žaluzijami na južni in zahodni
fasadi).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo nuditi dela v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe del: Dom X, Študent-
skih domov v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka, do-
končanje del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
– v prvi polovici leta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Študentski
domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana; dodatne informacije: Moj-
ca Oražem, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko pla-
čilo na TRR št. 04515-0000334091 pri
Novi KBM, pred dvigom razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
10 ure. – datum prejetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
2002, ob 12. uri, Študentski domovi v Ljub-
ljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili raz-
pisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: skladno z določili razpi-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

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 v 40 dneh od dneva odpiranja.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– 90% ponudbena cena,
– 10% navedena garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na Pro-
plus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Bo-
jana Sovič, tel. 02/250-41-11, telefaks
02/250-41-35.

Ogled objekta je možen po predhodni
najavi pri Mojci Oražem, telefaks
01/242-10-10, tel. 01/242-10-05.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa če je: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 2/02 Ob-65583
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Zarnikova 3; faks 01/306-14-10, tel.
01/306-14-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
za gradnjo nadomestnega objekta – sta-
novanjske hiše Gradaška ulica 16 v
Ljubljani, s prometno in komunalno ure-
ditvijo. Po izvedeni gradnji bo pridobljena
skupno neto koristna površina (stanovanja),
v izmeri ca. 370 m2.

(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
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Grada-
ška ulica 16.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum pričetka del je maj 2002, dokonča-
nje pa maj 2003.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Stanovanjski sklad ljub-
ljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, soba
317/III, Olga Funa, univ. dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 15. 3.
2002 do 16. 4. 2002, med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 30.000 SIT in se nakaže na ŽR
naročnika št. 50100-652-25295. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora prevzem-
nik razpisne dokumentacije izkazati z doku-
mentom, iz katerega je razvidno plačilo raz-
pisne dokumentacije. Naročnik ni davčni za-
vezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 16. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Stanovanjski sklad ljub-
ljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, vloži-
šče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba –
Gradaška 16”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2002 ob 13. uri, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarniko-
va 3, sejna soba v III. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe, veljavna do 30. 6. 2002 v
višini 6,000.000 SIT, kar predstavlja ca.
10% orientacijske vrednosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): sklenitev pogod-
be za izvedbo naročila, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– usposobljenost za izvedbo del 10%,
– reference 10%,
– garancijski roki 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok za informacije je do vključno 11. 4.
2002. Vprašanja je potrebno posredovati pi-
sno na faks 01/306-14-10 pod šifro “Grada-
ška 16”. Odgovore na vprašanja bo naročnik
posredoval pisno vsem ponudnikom, ki so
prejeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu: ni bilo predhodne objave name-
re o naročilu.

18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 8. 3. 2002.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-65616
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na in Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Mestna uprava,
1000 Ljubljana, tel. 306-12-77, faks

306-12-79, elektronski naslov: bojana.po-
gačnik@ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela
pri obnovi objekta v mladinski hotel na
Metelkovi.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Metelkova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2002 – ok-
tober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana, Magistrat – pritličje
desno,  Bojana  Pogačnik  in  Vida  Sta-
novnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, po predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na transakcijski
račun pri Banki Slovenije št.
01000-0100000196, sklic na št.
121-01001-02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 4. 2002
do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
Magistrat, pritličje desno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje 18. 4. 2002 ob 10. uri,
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Magistrat,
Klub 15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ponudbene vrednosti po-
nudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: več 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 do-
kumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od predložitve. Odločitev o spreje-
mu ponudbe v 30 dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, garancije 10%, strokovnost ponudni-
ka 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na telefonski številki 306-12-77 ali
306-12-78.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 22. 6.
2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

in
Študentska organizacija

Univerze v Ljubljani

Št. 01/2002 Ob-65621
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.

3. (a) Opis in obseg gradnje: toplovod
Dvori IV v Grosuplju - strojna dela.

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

končanja ali čas izvedbe: maj - julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
12.000 SIT na transakcijski račun SKB št.
03108 - 1000081639 ali na blagajni po-
djetja z navedbo: “Plačilo RD - Toplovod
Dvori IV”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 4. 2002 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
2002 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do 30. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve 30. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Št. 01-320034-9 Ob-65617
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade na objektu Miklošičeva 20 v Ljub-
ljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Miklošičeva 20, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del maj
2002, dokončanje avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, OF - Služ-
ba za javna naročila, Dalmatinova 1, I. nad-
stropje, soba 104, Cvetka Erzin, faks
01/306-24-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, transak-
cijski račun 01000-0100000196, sklic na
št. 121-20000 LMM, Prihodki upravnih or-
ganov Mesta Ljubljana, s pripisom
JR-01/320034-9.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
11.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana, soba 104/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 12.30, Mestna obči-
na Ljubljana, OF – Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 104/I.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve

o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumen-
taciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancije 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 01-320034-10 Ob-65619
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

fasade na objektu Cankarjeva 11 v
Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Cankarjeva 11, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del maja
2002, dokončanje avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, OF - Služ-
ba za javna naročila, Dalmatinova 1, I. nad-
stropje, soba 104, Cvetka Erzin, faks
01/306-24-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, transak-
cijski račun 01000-0100000196, sklic na
št. 121-20000 LMM, Prihodki upravnih or-
ganov Mesta Ljubljana, s pripisom
JR-01/320034-10.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
11.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestne občine Ljubljana, Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana, soba 104/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 12. uri, Mestna ob-
čina Ljubljana, OF – Služba za javna naroči-
la, Dalmatinova 1, soba 104/I.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
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o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumen-
taciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancije 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 18 Ob-65631
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča, Po-

ljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ul. 1,

2319 Poljčane, tel. 02/829-59-22, tele-
faks 02/802-56-75.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova I.
nadstropja z opremo Doma dr. Jožeta
Potrča.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

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

variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2002, dokončanje april 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
kontaktna oseba je Silva Ocvirk v času od
8. do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
8. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakažite na ŽR
51810-603-32223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrče-
va ul. 1, 2319 Poljčane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 17. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v znesku 2 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložitev pogodbe o skupnem nastopu iz
katere je razvidno, kateri izmed pogodbe-
nikov je nosilec pogodbenega posla.

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

– usposobljenost za izvedbo del,
– finančna usposobljenost za izvedbo

del,

– tehnična in kadrovska usposobljenost
za izvedbo del.

Pogoji so podrobno določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002, 30. 4.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 95%,
– plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 3. 2002.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

Št. 360-01-3-3/02 Ob-65648
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, faks 05/728-07-31, tel.:
05/728-07-85, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
poslovno stanovanjskega objekta
(DK+P+2+M, sedemindvajset stano-
vanj, 600 m2 poslovnih prostorov) z zu-
nanjo ureditvijo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti, od-
daja po sklopih ni predvidena.

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

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

variantne ponudbe so mogoče, biti pa mo-
rajo v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od junija 2002
do maja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Stanovanj-
ski sklad občine Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, Brigita Kidrič, faks
05/728-07-31, tel.: 05/728-07-85,
e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po predhodnem plačilu
in predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 30.000 SIT na ŽR
52200-695-95037, Stanovanjski sklad ob-
čine Postojna, namen nakazila: razpisna do-
kumentacija Pivka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno pet-
ka,12. 4. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Po-
stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pisar-
na št. 4.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v petek, 12. 4. 2002 ob 10.30, Sta-
novanjski sklad občine Postojna, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, pisarna št. 4.

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

čna garancija v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od potr-
ditve posamezne 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 pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo mora ponudbi priložiti pravni
akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, v
takem primeru odgovorajajo vsi ponudniki
naročniku solidarno in neomejeno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 6. 2002, odlo-
čitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta pred-
vidoma do 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba je ponud-
ba, ki v največji meri ustreza merilom: ce-
na, delež investicije, ki jo prevzame izvaja-
lec kot soinvestitor, plačilni pogoji in druge
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega izmed ponudnikov, v koli-
kor bo ponudbena cena stanovanj presega-
la pričakovano vrednost za GOI dela; naroč-
nik si pridržuje pravico, da se izvede samo
del razpisanih del; obvezno je soinvestitor-
stvo izvajalca za del investicije, ostalo v raz-
pisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: objava v Ur. l. RS, št. 80 z
dne 12. 10. 2001, Ob-56286.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 35205/00001/2002 Ob-65651
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.

2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/629-68-28, tel. 02/629-68-20, elek-
tronski naslov: obcina.miklavz@miklavz.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
1. izgradnja sekundarne kanalizacije

– četrta etapa, IV. faza, v dolžini 1702
m, v naselju Miklavž na Dravskem polju,

2. gradbena dela za polaganje ze-
meljskih vodov javne razsvetljave,

3. rekonstrukcija vodov CATV omre-
žja – polaganje zemeljskih vodov.

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

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

4. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj 2002, do-
končanje predvidoma v 8 mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Občine
Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, Ana Juvan, univ. dipl. inž.
gradb., za tehnična vprašanja, za vsa ostala
vprašanja Francka Pegan, dipl. upr. org.,
tel. 02/629-68-20, faks 02/629-68-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak de-
lovni dan med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati z doka-
zilom o plačilu stroškov v višini 25.000 SIT.
Plačilo na transakcijski račun BS, št. 01000
0100009508, s pripisom za razpisno do-
kumentacijo-kanalizacija, sklic 7130001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad iz-
viri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
prostori občinske uprave, 18. 4. 2002 ob
12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 5%
ocenjene vrednosti razpisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo naročnik v celoti financira iz lastnih sred-
stev. Način plačila je določen v pogodbi, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila po drugem odstavku
47. člena ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:

1. pogoji iz 41. člena ZJN-1, drugi od-
stavek, točke: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (BON 1 in
BON 2 ali BON3 ali podatki iz bilanc, pri
čemer mora biti število dni blokad na ŽR v
zadnjih 6 mesecih enako nič, oziroma potr-
dilo poslovne banke, da ŽR v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran),

2. dokazati gradnjo najmanj treh objek-
tov kanalizacij v zadnjih treh letih, katerih
vrednost presega 55 mio SIT, priložiti refe-
rence potrjene od naročnikov del,

3. predložiti certifikat- standard SIST EN
ISO 9000, zase oziroma podizvajalca, sa-
mo za izvedbo asfalterskih del,

4. dokazati minimalno tehnično oziroma
strojno opremljenost, ki je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije,

5. predložiti izjavo o nezavajajočih po-
datkih,

6. predložiti izjavo o razpolaganju z za-
dostno tehnično opremljenostjo in človeški-
mi viri, za takojšen začetek del,

7. pogoji za kadre – dokazati, da odgo-
vorni vodja del izpolnjuje pogoje po 51. čle-
nu ZGD, in da ima izkušnje pri gradnji naj-
manj dveh objektov kanalizacij, katerih vre-
dnost presega 55 mio SIT,

8. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti razpisanih del,

9. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v višini 10% pogodbene
vrednosti,

10. izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2002, predvideni datum
odločitve o izbiri je 22. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (70%),
– garancija ponudnika na izvedena dela

(20%),
– rok dokončanja (10%).
Način uporabe meril je razviden iz razpi-

sne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-

javo: 8. 3. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 34401/00001/2002 Ob-65653
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210

Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.

3. (a) Opis in obseg: izbira najugod-
nejšega izvajalca asfalterskih del: do-
bava in vgrajevanje tamponskega materiala
za izdelavo finega planuma v povprečni de-
belini 15 cm; izdelava finega planuma; do-
bava in polaganje asfalta v kompletu z mul-
do v sistemu bito drobir BD 16 in debelini
6 cm; čiščenje obstoječega asfaltnega
vozišča in pobrizg z bitumensko emulzijo
ter dobava in polaganje asfaltnega betona
v sistemu AB 11 v debelini 3 oziroma 4 cm;
priprava podlage in izdelava asfaltne mulde
debeline 6 oziroma 4 cm; izravnava asfal-
tnega vozišča z asfaltno maso AB 0/11;
dosip bankin.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopu ni predvide-
na, ponudba mora zajemati vse sklope.

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

3. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
javnih poteh in cestah celotnega območja
Občine Trebnje, med drugim tudi na na-
slednjih cestah:

– lokalna cesta št. 425211 Brezovica–
Križ,

– lokalna cesta št. 425202 Brezovica–
Velika Loka,

– lokalna cesta št. 425231 Zabrdje–Pra-
protnica–Rodine,

– lokalna cesta št. 425315 Križje–Ko-
stanjevica–Svinjsko,

– lokalna cesta št. 425331 Sotla–G. Za-
bukovje–Zaloka,

– lokalna cesta št. 425502 V. Strmica–
Čužnja vas–Sv. Peter,

– lokalna cesta št. 425541 Mirna vas–
Drečji Vrh,

– lokalna cesta št. 425631 D. Ponikve–
Dečja vas–Jordankal,

– lokalna cesta št. 425901 Mala vas–
Selce–Babna Gora,

– lokalna cesta št. 426113 Stranje–Žu-
bina–Kostrevnica,

– lokalna cesta št. 426131 Zagorica–
Volčja J. –Žužemberk,

– lokalna cesta št. 426211 Krtina–Stra-
nje–Pluska,

– lokalna cesta št. 426401 Trnje–Dol.
vas pri Čatežu,

– javna pot št. 926881 Dečja vas–Šma-
ver.

4. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe in zaključek do
31. 12. 2002.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, kontaktna oseba
Tone Kastelic, oddelek za okolje in prostor,
tel. 07/348-11-08.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: do 12. 4.
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu akontacije 5.000 SIT na žiro ra-
čun št. 01000 – 0100016104 (dokumen-
tacija za natečaj asfalt 2002).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 4. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
15. 4. 2002 ob 13. uri, na sedežu naročni-
ka, v mali sejni sobi v II. nadstropju.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garanci-
ja v skladu z razpisno dokumentacijo.

10. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila izvršenih del je 60 dni od
prejema računa ali situacije, oziroma skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih zahtev, ra-
zen zakonskih.

13. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od odpiranja ponudb.

14. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena vrednost,
– rok plačila.
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15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

16. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
1. 2. 2002, Ob-63178.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Občina Trebnje

Št. 351-00-5/02 Ob-65660
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Triglavska 35,

4264 Bohinjska Bistrica, tel.
04/577-01-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka (učilnice) k osnovni šoli.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: gradbena, obrtniška, instalacij-
ska dela in šolska oprema.

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

4. Kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 26. 4.
2002, zaključek 25. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija v tajništvu Občine Bohinj, infor-
macije pri podjetju P-GRAD d.o.o., Vodni-
kova 13, Bohinjska Bistrica, kontaktna
oseba Polajnar Brane GSM 041/641-278.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa po predhodni eno-
dnevni najavi na GSM 041/641-278 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazilo na tran-
sakcijski račun št. 07000-0000031421 pri
Gorenjski banki d.d., enota Radovljica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska 35,
Bohinjska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska
Bistrica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS 0203 (Uradni list RS, št.
103 z dne 17. 12. 2001).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da so njegovi letni pri-
hodki enaki vsaj dvakratni razpisni vredno-
sti, da nima nekrite izgube v zadnjih dveh

letih, da niso imeli blokiranega žiro računa
najmanj 6 mesecev pred oddajo ponudbe,
da nimajo vrnjenih akceptnih nalogov in me-
nic kot posledica neplačilne sposobnosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve o izbiri najugo-
dnejšega izvajalca je 23. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 10%, garancijski roki 10%,
zamik plačila 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Občina Bohinj

Št. 40407-0001/2002 Ob-65670
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48,1262

Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40, tele-
faks 01/530-32-49, e-mail: obcina@dol.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev novih prostorov občine Dol pri Ljub-
ljani (gradbena in obrtniška dela, elektro
instalacije, strojne instalacije).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le
za naročilo v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Dol pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 1. 9. 2002, oziroma glede na razpolo-
žljiva sredstva iz proračuna.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dol pri
Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani,
Vera Sinčič, tel. 01/530-32-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, do vključno datuma odpi-
ranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01000-0100000487 pri Ban-
ki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 11.30, dne
17. 4. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dol pri Ljubljani, Videm
48, 1262 Dol pri Ljubljani.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 12. uri, Občina Dol
pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljub-
ljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

financiranja in plačevanja so razvidni iz raz-
pisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo bi-
ti veljavne do podpisa pogodbe. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
1. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika v zadnjih 5 letih. Merila so po-
drobneje navedena v razpisni dokumentaci-
ji. Najugodnejši je tisti ponudnik, ki po vseh
vrednotenjih doseže največ točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Kontaktna oseba naročnika je Jože
Poglajen, PINO d.o.o. tel. 01/898-01-50.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Občina Dol pri Ljubljani

Št.16/02 Ob-65672
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: preplasti-
tev ceste R1-220 odsek 1334 Krško–
Brežice.

(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: Krško-Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo 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: 19. 4. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba 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 vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev 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): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom 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 odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: 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 predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 17/02 Ob-65673
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: rekon-
strukcija glavne ceste G2-108 odsek
1182 Šentjakob–Radeče (Ribče–Litija),
od km 3.300 do km 4.750.

(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: Ribče-Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo 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: 19. 4. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republika Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom 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 odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: 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 predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 105-106
z dne 21. 12. 2001, Ob-61017.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 18/02 Ob-65675
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo 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: rekon-
strukcija križišča R3-673/1340 Križaj
pri Podbočju v km 5.105 dolžine 140 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: /

4. Kraj izvedbe: Drnovo-Križaj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-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 doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 4.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti 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.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
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vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom 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 odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 105-106
z dne 21. 12. 2001, Ob-61017.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 4/02 Ob-65677
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič, tel. 04/597-15-29, faks
04/597-15-13.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela pri obnovi občinskih cest v letu
2002 in 2003.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za en
sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 1. 6. 2003, izvedba posameznega sklo-
pa je določena s terminskim načrtom izved-
be v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zahtevate pri Uradu za
urejanje prostora občine Tržič, Mojca Švaj-
ger, tel. 04/597-15-29. Vse dodatne infor-
macije o naročilu lahko dobite pri vodji Ura-
da za urejanje prostora, Izidorju Jerala, tel.
04/597-15-29.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te jav-
ne objave dalje, med 8. in 13. uro, vsak
delovnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT nakazilo na
transakcijski račun Občine Tržič, št.
01000-0100006598, pri Banki Slovenije,
s pripisom “Razpisna dokumentacija za
Gradbena dela pri obnovi občinskih cest v
letu 2002 in 2003”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18,

4290 Tržič, ali oddati osebno v tajništvu
Občine Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 12. uri, v mali sejni
sobi (prvo nadstropje) Občine Tržič, Trg svo-
bode 18, Tržič.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01) in določila Odloka o proračunu
Občine Tržič za leto 2002 (Uradni list RS,
št. 1/02).

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina izvajalcev je dolžna predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila, v katerem mora
biti natančno opredeljena odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, ki jo
dopušča 2. točka prvega odstavka 97. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Občina Tržič

Št. 351-0103/99-04 Ob-65680
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič, tel. 04/597-15-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava

in montaža športne opreme v večna-
menski športni dvorani v Tržiču.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba obsega vse aktivnosti
in dela po sistemu “ključ v roke”.

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

4. Kraj izvedbe: Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek je dolo-
čen z dnem uveljavitve pogodbe, dokonča-
nje pa do 1. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Tr-
žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.
04/597-15-21, faks 04/597-15-13, Ma-
teja Malovrh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve dalje, med 8. in 14. uro, vsak delavnik
razen v petkih med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun 01000-0100006598,
pri Banki Slovenije, s pripisom: “Razpisna
dokumentacija za opremo nove večnamen-
ske športne dvorane Tržič”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je treba
predložiti  ponudbo:  22.  april  2002  do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, ali oddati osebno v tajništvu
Občine Tržič, v prvem nadstropju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. april 2002 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Tržič, prvo nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Odlok o proračunu Občine Tržič za leto
2002 (Ur. l. RS, št. 1/02).

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina izva-
jalcev je dolžna predložiti pravni akt o skup-
ni izvedbi naročila v katerem mora biti na-
tančno opredeljena odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika in garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Občina Tržič

Št. 41405-3/02 Ob-65730
1. Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11,

3252 Rogatec, tel. 03-812-10-00, faks
03-812-10-12, e-mail: Obcina.Rogatec@si-
ol.net.

2. Naslov naročnika: Ceste 11, 3252
Rogatec.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
notranjščine v osrednjem delu ter fasa-
de na gospodarskem in pomožnem ob-
jektu graščine Strmol.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventu-
alnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelave projekta.

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

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
konec aprila 2002, dokončanje del: konec
avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec, tajnik občine Strajn
Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 5. 4. 2002,
med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 20.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na transakcijski račun Občine Rogatec, št.
01000-0100004173.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do srede, 10. aprila
2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za Ureditev notranjščine v osrednjem delu
ter fasade na gospodarskem in pomožnem
objektu graščine Strmol.“ Na hrbtni strani
ovojnice mora biti točen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 10.
aprila 2002 ob 15.30, na naslovu: Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni
sobi občinske uprave.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz sredstev proračuna Obči-
ne Rogatec. Izvedena dela se plačujejo na
podlagi začasnih situacij in končne situaci-
je. Ostala določila so definirana v razpisni
dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni.

Predvideni datum odločitve o izbiri je 8
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudbe: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 03/812-10-16,
03/812-10-00.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2002.

Občina Rogatec

Ob-65750
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-

no opremljanje dela območja ZN Žuster-
na III v Kopru.

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

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

4. Kraj izvedbe: Žusterna III v Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija: sprejemna pisarna Mestne obči-
ne Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina
Kapun. Dodatne informacije: Tatjana Lečič,
samostojna služba za investicije, Verdijeva
6, Koper, tel. št. 05/664-64-74.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, do vključno 17. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01000-0100005725 s pripi-
som: plačilo razpisne dokumentacije za Žu-
sterno III.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
vključno 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Samo-
stojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper, (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v
Kopru.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
4,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok plači-
la računa ali situacije 60 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
revidirano bilanco stanja, izkaz ponudniko-
vih prihodkov od gradenj, na katere se na-
naša predmet razpisa za zadnja tri obračun-
ska leta, mnenje in izkaz bonitete specializi-
rane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be 20. 6. 2002. Odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 30. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Mestna občina Koper

Ob-65755
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-

stna novogradnja Osnovne šole Šmarje,
gradbeno, obrniško, inštalacijska dela.

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

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

4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2002 - no-
vember 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Ka-
pun; za dodatne informacije pa Viljana Ton-
čiča, Samostojna investicijska služba, Ver-
dijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 17. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01000-0100005725 s pripi-
som: plačilo razpisne dokumentacije za OŠ
Šmarje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Samo-
stojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 4. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v
Kopru.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok plači-
la računa ali situacije 60 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosto bo naročnik zahte-
val revidirano bilanco stanja, izkaz ponudni-
kovih prihodkov od gradenj, na katere se
nanaša predmet razpisa za zadnja tri obra-
čunska leta, mnenje in izkaz bonitete speci-
alizirane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be 18. 6. 2002; odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 29. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 95-96 z dne
30. 11. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Mestna občina Koper

Ob-65898
1. Naročnik: Občina Šentjernej, Tru-

barjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.
07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77.

2. Naslov naročnika: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.
07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in obrtniška dela za izvedbo štirih

zastekljenih teras vrtca Čebelica v Šen-
tjerneju.

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

Ocenjena vrednost celote: ocenjena
vrednost za razpisana dela, brez davka na
dodano vrednost, znaša 17,500.000 SIT.

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

4. Kraj izvedbe: Vrtec Čebelica, Trubar-
jeva cesta 8, 8310 Šentjernej.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je 25. 5. 2002, da-
tum zaključka del pa 60 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
tjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko prevzamejo do 10. 4.
2002, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te,
v znesku 10.000 SIT, na transakcijski račun
Občine Šentjernej, št.
01000-0100015328. Namen nakazila: raz-
pisna dokumentacija za vrtec - terase.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 18. 4. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4.
2002 ob 12. uri, na naslovu Občine Šen-

tjernej, Trubarjeva 5, Šentjernej, v sejni so-
bi Občine Šentjernej.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% razpisane vre-
dnosti, z veljavnostjo 45 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki je
del obvezne vsebine 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): na-
ročnik bo za razpisana dela z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni. Okvirni datum o sprejemu ponudbe je
18. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja ponudbena
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dela se bodo izvajala po PGD, PZI
dokumentaciji za dozidavo in adaptacijo vrt-
ca v Šentjerneju, ki jo je izdelal Topos d.o.o.
Dolenjske Toplice, pod št. PGD-78/99, ju-
nija 2000. Ostale informacije o naročilu lah-
ko ponudniki zahtevajo pisno ali po faksu na
št. 07/393-35-77 do 5. 4. 2002.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Šentjernej

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

Popravki in dopolnitve

Št. 02 Ob-65494
V javnem razpisu za oddajo naročila sto-

ritev po odprtem postopku za “Zavarovanje
premoženja, oseb in interesov“, objavljenem
v Ur. l. RS, št. 19, z dne 1. 3. 2002,
Ob-64870 popravljamo naslednje točke:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 4. 2002
do 13. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002, ob 11. uri v mali konfe-

renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

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

10. popravi se datum izdaje računa v
opombi: najkasneje do 05.02. v tekočem
letu za tekoče leto.

11. črta se opomba
14. popravijo se leta: 1999, 2000 in

2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: doda

se merilo: certifikat kakovosti ISO 9001
– 6 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila je
36,000.000 SIT brez DPZP.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 438-2/2002 Ob-65473
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: izbor plačilnega
agenta za izplačevanje obveznosti iz na-
slova državnih nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev. ZJN razvršča to storitev
pod točko 6 v prilogi 1A, in sicer kot finan-
čno storitev.

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

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sredina aprila
2002 do sredine aprila 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana,
Primož Dolenc, faks 01/425-70-66.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame  razpisno  dokumentacijo:  vsak
delavnik  od  9.  do  12. ure,  vključno  do
8. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Beet-
hovnova 11 - recepcija, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2002, ob 10.15, Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, sejna soba v 1.
nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni 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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: izpolnjevanje pogojev za oprav-
ljanje finančnih storitev (dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti J - finan-
čno posredništvo skladno z Uredbo o uvedbi
standardne klasifikacije dejavnosti) in predlo-
žitev zadnjega revizijskega poročila.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da - opravljanje dejavnosti finančnega
posredništva skladno z Uredbo o uvedbi
standardne klasifikacije dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99, 102/00,
59/01), Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
13/00, 91/00, 12/01), Zakon o trgu vre-
dnostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99), Za-
kon o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Ur. l. RS, št. 6/94 in spremem-
be), Zakon o hranilno kreditnih službah (Ur. l.
RS, št. 14/90 in spremembe), Zakon o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l.
RS, št. 106/99 in spremembe), Zakon o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 in
spremembe), Uredba o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
34/94 in spremembe), Zakon o Agenciji RS
za revidiranje lastninskega preoblikovanja po-
djetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nad-
ziranje in informiranje (Ur. l. RS, št. 48/94),
Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS,
št. 89/98, 17/00, 30/01) in drugi predpisi,
ki urejajo zadevno področje.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna cena v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbe je potrebno predložiti ose-
bno.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Št. 02/02 Ob-65507
1. Naročnik: JKP Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,

1230 Domžale, tel. 01/729-54-49, faks
01/729-54-50.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: montaža vodo-
merov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

5. Kraj izvedbe: področje občin Domža-
le, Moravče, Trzin, Mengeš, Lukovica, Ko-
menda.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2002
do 30. 4. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sedež družbe,
Savska 34, Domžale.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 12. uro, do 5. 4. 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 z vključe-
nim DDV, na žiro račun družbe št.:
50120-601-30902.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 4. 2002 do 9.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2002 ob 10. uri, JKP Prodnik
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 5,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, 20. 4.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
cena morebitnih dodatnih del, reference,
odzivni čas.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

JKP Prodnik d.o.o.

Ob-65508
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija; telefaks
++386-7-4921-528; e-mail: breda.vid-
mar@nek.si; telefon:++386-7-4802-348.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zamenjava relej-
ne zaščite bloka GN-TR (1A-1.).

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

5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.

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

končanja ali čas izvedbe: december 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: NEK, Slu-
žba uvozne nabave, Breda Vidmar,
tel.07/480-23-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. april 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vr-
bina 12, 8270 Krško, Breda Vidmar.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. april 2002 ob 12. uri.

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

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma pri-
spetja.
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17. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. z dne
1. 3. 2002; Ob-64944.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2020-09-02-001 Ob-65509
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kaz-
ni zapora Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova
5, Ljubljana, tel. 01/300-55-33, faks
232-29-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: splošne zdrav-
stvene storitve za potrebe zaprtih oseb
v Zavodu za prestajanje kazni zapora
Ljubljana. Sklic: Priloga IB pod št. 25.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne odda po sklopih.

5. Kraj izvedbe: ambulanta na naročni-
ka, Zavod za prestajanje kazni zapora Ljub-
ljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za obdobje od 1. 7. 2002 do
31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
osebno, po pošti ali telefaksu.

(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: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: pravočasne bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 15. 4. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 4. 2002
ob 10. uri, v prostorih naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja niso zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za opravljene storitve bo izvedeno v skladu
z razpisno dokumentacijo.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) zdravnik splošne medicine,
b) veljavna licenca,
c) koncesija za opravljanje storitve, ki je

predmet razpisa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: za zdravstveno dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predpisi, ki veljajo na področju izvaja-
nja zdravstvenih dejavnosti.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od odpiranja. Odločitev o sprejemu ponudbe
bo sprejeta najkasneje do 18. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: delovni čas: tri dni v tednu po vsaj 5
ur, zaželeno v ponedeljek in petek, tretji
dan v tednu po dogovoru. Ocenjena vre-
dnost naročila za pogodbeno obdobje je
21,000.000 SIT.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodnega razpisa ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Št. 41405-6/2002-3 Ob-65511
1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Naslov naročnika: Rogašovci 14b,

9262 Rogašovci, faks 02/557-16-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava, do-
bava in montaža opreme za Osnovno
šolo Sveti Jurij – šolski prostori, kuhinja
in telovadnica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop – oprema šolskih prostorov in
telovadnice,

2. sklop – oprema za kuhinjo s shram-
bami in pomivalnico.

Sprejemljivost ponudbe: za vse skupaj
oziroma po sklopih ločeno.

5. Kraj izvedbe: Sveti Jurij 13, 9262
Rogašovci.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek: maj
2002, dokončanje: junij 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija: Občinska uprava, Sv. Jurij
15A, 9262 Rogašovci – tajnica občine
Marjeta Bergles (tel. 02/558-84-03), do-
datne informacije: župan občine Janko
Halb (tel. 02/558-85-00, 041/626-802),
ravnatelj OŠ Aleksander Mencigar (tel.
02/558-84-88, 041/707-052).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za od-

dajo vlog – vsak delovni dan od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki, z izka-
zanimi referencami s strani MŠZŠ, brezplač-
no.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka, 15. 4.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogašovci, Občinska
uprava, Sv. Jurij 15A, 9262 Rogašovci.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek 15. 4. 2002 ob 13. uri,
na sedežu občinske uprave, Sv. Jurij 15A,
9262 Rogašovci.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba ali
druga pravna oblika za sodelovanje pri iz-
vedbi razpisanega naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpi-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Navodilo za opremo šolskih prostorov
in telovadnic.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvidena odločitev o sprejemu ponudb –
do konca aprila 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
snih pogojih razpisne dokumentacije – eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

Občina Rogašovci

Ob-65529
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenija, telefaks 07/49-21-528, tel.
07/48-02-000.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: storitev izvedbe
Projekta zamenjave sistema za predela-
vo in pripravo tehnološke vode za Nu-
klearno elektrarno Krško.

Priloga 1A – storitve, št. kategorije 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

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

5. Kraj izvedbe: del storitve bo oprav-
ljen pri dobavitelju del na lokaciji NE Krško.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del: ju-
lija 2002, konec del – prevzem sistema
junija 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270 Krško, Uvozna nabava, Jasna
Božić-Pavlić, inž. mod. Matjaž Gričar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. (NEK) Vrbina 12, 8270 Krško, Uvoz-
na nabava.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2002 ob 13. uri, v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ponudnik mora izvesti delo v skladu s
splošnimi in posebnimi predpisi in standardi,
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: zahte-
ve so natančno podane v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
20. 8. 2002, predvideni datum odločitve
do 15. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Tehnični vidik:
– tehnična rešitev – zahtevan prostor in

tehnološki proces, kontrola kvalitete, reali-
zacija projekta,

– sprejemljivost roka,
– minimalizacija vpliva na okolje – količi-

na in kategorija potrebnih kemikalij, količina
in kategorija proizvedenih odpadkov;

Reference:
– reference v jedrski industriji – uporab-

ljena tehnologija, podobne izkušnje;
Komercialni pogoji:
– cena,
– garancije,
– finančne garancije,
– način plačila.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Št. 414-04-051/2001 Ob-65559
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, telefaks 07/348-11-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije (PGD, PZR, PZI) in
študije izvedbe nameravane investicije
za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne
šole Mirna, vrsta storitve po prilogi 1A za-
kona o javnih naročilih.

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

5. Kraj izvedbe: Mirna.
6. Sprejemljvost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: PGD do 10. 6.
2002; PZR, PZI in študija izvedbe namera-
vane investicije do 24. 6. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, kontaktna oseba Danica
Grandovec, tel. 07/348-11-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa do 8. 4. 2002 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na transakcijski račun Občine
Trebnje št. 01000-0100016104, s pripi-
som: razpisna dokumentacija – OŠ Mirna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 8. 4. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, z oznako ”Ponudba –ne od-
piraj - OŠ Mirna”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 4.
2002 ob 12. uri, v mali sejni sobi, Goliev
trg 5, Trebnje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: da,
bianco menica z menično izjavo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo se bo izvrševalo v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS in v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni izvajalec v sodelovanju s podizva-
jalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina
izvajalcev, če le-ta predloži pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila, v primeru da bodo iz-
brani na javnem razpisu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora predložiti do-
kumente v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki jo dvigne pri naročniku. Posebni pogoji:
predložitev najmanj treh potrjenih strokovnih
priporočil za že izvedena enaka ali podobna
dela za objekte javnega pomena v obdobju
zadnjih treh let. Pravna ali fizična oseba, ki je
sodelovala kot pripravljalec razpisne doku-
mentacije ali njenih delov ne sme nastopati
kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme
sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponud-
be (drugi odst. 5. člena ZJN-1).

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98), Uredba o
enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja (Ur. l.
RS, št. 82/89, 86/98, 43/99), Navodila za
graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji - 1.
del (MŠŠ, delovno gradivo, junij 1999).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 7 dni po podpisu pogodbe, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 15. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu dobi-
jo ponudniki na naslovu naročnika pri Dani-
ci Grandovec, tel. 07/348-11-33,
07/348-11-00.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Občina Trebnje

Št. 351-03-11/2002 0605 Ob-65655
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
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zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
gozdnih cest v Občini Krško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celo-
to razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do najdlje 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, Romana Pečnik, gr. teh., tel.
07/498-13-72.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. transakcij-
skega računa: 01000-0100008150.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do 11.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2002 ob 12. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba D.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

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

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

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

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

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

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
h) da predloži bančno garancijo za re-

snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

i) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala  bančno  garancijo  za  dobro  izved-
bo del,

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

k) da predloži pogodbo o skupnem na-
stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

l) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 3. 2002.
Občina Krško

Št. 07/02 Ob-65662
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-13, telefaks 01/588-92-27.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja dejav-
nosti vzdrževanja in popravil službenih
vozil.

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

5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: oddaja dejav-
nosti za obdobje petih let od podpisa po-
godbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1000 Ljubljana, oddelek logisti-
ke, IV. nadstropje, soba 400. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahte-
vo po faksu št. 01/588-92-27 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: vital.hribar@ener-
getika-lj.si ali tomaz.vetrih@energetika-lj.si.
Kontaktni osebi sta Vital Hribar in Tomaž
Vetrih.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do vključno datuma odpi-
ranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s skli-
cem na št. VOD-07/02. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verov-
škova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 9. 4. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek logistike Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, IV. nadstropje, soba 400.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 4.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garanicja za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT z veljavnostjo do 4. 6. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih storitvah.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, najem-
nina, prevzem zaposlenih delavcev, konce-
sija za vozila znamke Renault, program dela
v najetem objektu, nadomestna vozila, od-
zivni čas, tehnični pregledi, rok plačila, ostali
pogoji, razvidni iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 4. 6. 2002, 4. 6.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena vrednost najemnine - 60%,
– število strokovno usposobljenega

osebja za posamezne vrste storitev - 10%,
– popust na cene storitev glede na vsa-

kokratni veljavni cenik - 10%,
– popust na cene rezervnih delov in vgra-

jenega materiala glede na vsakokratni ve-
ljavni cenik - 10%,

– popust na cene za zagotovitev nado-
mestnih vozil glede na vsakokratni veljavni
cenik - 5%,
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– popust na cene za najem vozil glede
na vsakokratni veljavni cenik - 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Javno podjetje Energetika Ljubljana

Št. 13/02 Ob-65665
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vgradnja pretvor-
nika elektroenergetske opreme frekven-
čnega pretvornika za črpalko hladilne
vode 450 kW (1A, zap. št. 1).

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

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok za dobavo
opreme in izvedbo del je do 20. 9. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nadstropje soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247,
faks +386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.800 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Vgradnja opreme za črpal-
ko 450 kW”. Ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti potrdilo o plači-
lu in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 8. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudnik mora poslati po-
nudbo na naslov Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za eko-
nomiko  in  javna  naročila,  I. nadstropje
soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 8. 4. 2002 ob
12.30 v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 20. 5. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60%
pogodbene cene po dobavi opreme naroč-
niku, 20% pogodbene cene po montaži

opreme, 20% pogodbene cene po kon-
čnem prevzemu; naročnik nudi najkrajši
60-dnevni plačilni rok.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrov-
ska struktura zaposlenih in drugih delavcev.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 5. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 13. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena s
plačilnimi pogoji do 70 točk, reference do
20 točk (oprema do 15 točk, izvajalec do 5
točk), kompatibilnost opreme z obstoječo 5
točk, dobavni rok do 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 242 Ob-65683
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: strokovni nad-
zor nad izvajanjem del na opustitvi pri-
dobivanja uranove rude – jamska dela.

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

5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: iz-

vajanje strokovnega nadzora bo potekalo
skladno z izvajanjem jamskih del.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek stro-
kovnega nadzora nad izvajanjem del na opu-
stitvi pridobivanja uranove rude – jamska
dela bo predvidoma v III. kvartalu 2002,
predviden zaključek del pa leta 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Žirov-
ski vrh – Brane Lahajnar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
plačajo z virmanom na žiro račun št.
51510-601-12713.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Inženiring.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
upravnega objekta.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS, št.
56/99), Zakon o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 59/96).

(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 datum
odločitve je 24. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbo se bo preverilo v skladu z naslednji-
mi merili:

A) Reference podjetja – do 15 točk
– strokovni nadzor zapiranja dveh ali več

rudnikov v zadnjih 10 letih – 10 točk
– strokovni nadzor zapiranja samo ene-

ga rudnika v zadnjih 10 letih – 5 točk
B) Reference ključnega osebja za izvaja-

nje strokovnega nadzora – do 15 točk
– Reference odgovornega vodje nad-

zora:
strokovni nadzor zapiranja dveh ali več

rudnikov – do 10 točk
strokovni nadzor zapiranja samo enega

rudnika – do 5 točk
– izvajalci strokovnega nadzora z refe-

rencami zapiranja enega ali več rudnikov:
vsak delavec 1 točka – do 5 točk

C) Ponudbena cena do 50 točk
Ceno se bo preračunalo v točke po na-

slednji formuli:

                           minimalna cena x 50
Cena v točkah = ————------——————————

                         ponujena cena

Najnižja cena dobi najvišje število točk.
D) povprečna cena delovne ure – do

10 točk
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Ceno se bo preračunalo v točke po na-
slednji formuli:

       minimalna cena x 10
Cena v točkah = ————------——————————

                         ponujena cena

Najnižja cena dobi najvišje število točk.
E) Rok plačila – do 10 točk
Izhodiščni rok plačila po situacijah:

60 dni – 0 točk
Rok plačila po situacijah: 75 dni –

5 točk
Rok plačila po situacijah: 90 dni –

10 točk
Skupno št. točk A –E: maksimalno

100 točk
Če ponudniki s svojimi kadri ne bodo

izpolnili minimalnih pogojev, naštetih v na-
vodilih ponudnikom, potem bodo izključeni
iz nadaljnje obravnave.

Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvi-
šje število točk po merilih A do E.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.

Št. 352-01-34/2001-1900 Ob-65684
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: 8000 Novo me-

sto, Seidlova 1, faks 07/39-39-282, tel.
07/39-39-281.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava PGD in
PZI projektne dokumentacije komunal-
nih vodov v sklopu opremljanja zazidal-
nega območja Podbreznik.

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, Češča
vas.

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

končanja ali čas izvedbe: PGD projekti –
60 koledarskih dni po podpisu pogodbe,
PZI projekti – 30 koledarskih dni po dokon-
čanih in potrjenih PGD projektih.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, III. nadstropje, Darja Plantan, tel.
07/39-39-290, faks 07/39-39-282.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vendar po predhodni
najavi na tel. 07/39-39-288.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun BS št. 01000-0100015231, z
obveznim pripisom “Za razpisno dokumen-
tacijo projektiranje komunalne infrastruktu-
re v ZN Podbreznik”. Naročnik je davčni
zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Novi trg 6, 8000 Novo mesto, III. nadstro-
pje, soba 84, Mirjana Vardijan.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002, Mestna občina Novo
mesto, Seidlova 1, 8000 Novo mesto, so-
ba 67, II. nadstropje, ob 12. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
od prejema računa ali situacije.

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

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

– projektantska usposobljenost v skaldu
z ZGO,

– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti (fotokopija zavarovalne police),

– reference ponudnika za projektiranje
komunalih vodov v letih 1999, 2000 in
2001 (potrjene s strani naročnika),

– ustrezna struktura zaposlenih (najmanj
en univ. dipl. inž. gradb. za področje nizkih
gradenj z najmanj 5 let delovnih izkušenj).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

– datum veljavnosti ponudbe: 15. 6.
2002,

– predvideni datum sprejema ponudbe:
30. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference 10%,
– rok plačila 10%.
Podrobnosti so navedene v razpisni do-

kumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/02 Ob-65729
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: geološko geote-
hnične raziskave temeljnih tal na obmo-
čju trase HC Razdrto - Vipava (II. faza)
za nivo PGD, PZI trase in IP objektov;
varianta “Viola 1”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja po naslednih sklopih:

– sklop 1 - Raziskave za traso,
– sklop 2 - Raziskave za objekte (PGD,

PZI) in raziskave za pokriti vkop Mlake
8-9/1 (IP),

– sklop 3 - Raziskave za viadukte (IP),
– sklop 4 - Raziskave za predora Barni-

ca in Tabor (za nivo PGD),
– sklop 5 - Hidrogeološke raziskave,
– sklop 6 - Raziskave na območju plazu

med km 1,3 in 1,9.
5. Kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Suzana Svetli-
čič, univ. dipl. inž. geol. - Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-261 faks 01/30-94-325.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 13.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 4. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 4.
2002 ob 11. uri v prostorih Družbe za dr-
žavne 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 predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,550.000 SIT za sklop 1, v
višini 990.000 SIT za sklop 2, v višini
1,110.000 SIT za sklop 3, v višini
1,260.000 SIT za sklop 4, v višini 315.000
SIT za sklop 5 in v višini 400.000 SIT za
sklop 6. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora biti veljavna 210 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lasntih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.
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13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 10. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu pondube je 3. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z
dne 16. 3. 2001 drugi javni razpis pred-
metnega javnega naročila pa je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 13. 7. 2001.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
8. 3. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Ob-65732
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska ul. 1,

2000 Maribor, tel. 02/450-01-00, faks
02/450-02-25.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: arhitekturne
storitve za objekt Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
začetku razpisa in podpisu pogodbe, rok
dokončanja 5 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Hubert Kasper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 3. do 8. 4.
2002, vsak delavnik od 9. do 13. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 8.000 SIT, na TRR
04515-0000334091, pri Novi KBM.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 13. uri, Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska
ul. 1, 2000 Maribor, sejna soba št. 19, v
pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh razpi-
sanih storitev.

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumenta-
cije.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 120 dni po
oddaji ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence, cena, rok izvedbe.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000
Maribor, tel. 02/250-41-11, faks
02/250-41-35, Hubert Kasper, na podlagi
pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefak-
su v roku definiranem v razpisni dokumenta-
ciji.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 90505-2/2002-4 Ob-65738
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: operativna
podpora izvedbi geodetskih del na dr-

žavni meji (27. točka priloge 1B ZJN -
druge storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– zagotavljanje potrebnih materialnih
sredstev,

– dostava materialnih sredstev na posa-
mezne lokacije,

– operativna podpora delu terenskih
ekip,

– dobava stabilizacije in drugega pomož-
nega materiala za izvedbo geodetskih del.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega
prevzema oziroma dokončanja pa je
20. 11. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 4. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-840-061- 6163
sklic na 18 25127-7141998-99 (št. rač.-4
mesta) 2002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

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

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

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 23 / 15. 3. 2002 / Stran 2375

(v skladu z obrazci iz razpisne dokumen-
tacije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 26. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, me-
todološki pristop in ponujene ugodnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za državno mejo (Tomaž
Petek) tel. 01/478-49-06.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90315-5/2002-4 Ob-65741
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B - druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge, in
sicer:

4.1. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2002 - 15

4.2. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2002 - 19

4.3. Skeniranje mejnih načrtov in vek-
torizacija mejne črte z Avstrijo

4.4. Izdelava izrisov katastrskih načr-
tov iz DKN.

5. Kraj izvedbe: nalogi 4.1. in 4.2. se
izvajata v prostorih naročnika (izpostav ob-
močnih geodetskih uprav, če za to obstaja-
jo možnosti) oziroma v prostorih izvajalca, v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije. Ostali nalogi se izvajata v prostorih iz-
vajalca.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: 15. 5.
2002, rok dokončnega prevzema pogod-
benega dela oziroma dokončanja: je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 22. 4. 2002 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT na ŽR: 50100-845-62067 sklic
na 18 25127-7130007-00 (št. rač. - 4 me-
sta) 2.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 10. uri.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog,

– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 27. 6. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

– pri izvedbi vsake od nalog 4.1. in 4.2.
mora sodelovati vsaj eden geodetski stro-
kovnjak, ki ima geodetsko izkaznico (Zakon
o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00).

– za ponudnike za naloge 4.1., 4.2. in
4.4. je pogoj še pravilno izdelan test.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da (za nalogi 4.3. in 4.4.).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: za nalogi 4.3. in 4.4. - Zakon o geo-
detski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentaci-
je). Pri izvedbi vsake od nalog 4.1. in 4.2.
mora sodelovati vsaj eden geodetski stro-
kovnjak, ki ima geodetsko izkaznico (Zakon
o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 6. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 26. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
zasedenost kapacitet, reference, merilo mi-
nimalnega števila točk. Za nalogi 4.3. in
4.4. je merilo najnižja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54, oziroma 478-48-62.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90315-4/2002-4 Ob-65749
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B - druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

4.1. Podpora programski rešitvi zem-
ljiškega katastra (PP INKAT),

4.2. Podpora programski rešitvi zem-
ljiškega katastra (PP GEKAT, GEOS),

4.3. Podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb,

4.4. Podpora aplikacij in baz podat-
kov registra prostorskih enot ter tehnič-
na pomoč uporabnikom registra prostor-
skih enot.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je 6. 5.
2002, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 31. 3. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 19. 4. 2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998 - (št. rač. - 4
mesta) 2002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 11. uri.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog.

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
presega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zava-
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rovanje resnosti ponudb izročiti naročniku
bianco menico v višini 5% od seštevka po-
nudbenih cen skupaj s pooblastilom za nje-
no izpolnitev - veljavnost do 22. 6. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 6. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 25. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, re-
ference vodje naloge in sodelujočih stro-
kovnjakov, metodološki pristop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-84, oziroma 478-48-85.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 64000-0001/02-240 Ob-65752
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Bazoviška cesta

14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/71-41-361, faks 05/71-41-284.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov šolskih otrok v Občini Ilirska Bistri-
ca. Vrsta storitve: storitve kopenskega tran-
sporta po prilogi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih razpisnih
območjih. Ponudnik mora ponuditi posa-
mezno razpisno območje v celoti. Ponudnik
lahko ponudi eno, več ali vsa razpisna ob-
močja.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.

6. Sprejemljivost variant ponudbe: ne.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: pogodba
se bo sklenila za obdobje od 1. 9. 2002
do  31. 8. 2003,  z  možnostjo  podaljše-
vanja  za  eno  leto,  vendar  skupno  največ
pet  let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Ob-
čine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica; kontaktna oseba za
dodatne informacije: Zdravko Kirn, tel.
05/71-41-361, faks 05/71-41-284.

(b) Čas v katerem se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7.
do 14.30, ob sredah do 17. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazovi-
ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali po
pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002, v sejni sobi Občine
Ilirska Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 12.
uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene cene z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

12. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na določila v
predpisih: naročnik bo opravljene storitve
plačeval mesečno, skladno s predpisi o iz-
vrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe
(47. člen ZJN): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41., 42. in 43. členu
ZJN: /

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitve-
ni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja končna ponudbena
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 1/02 Ob-65767
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske re-

volucije 1, 1000 Ljubljana, tel.
01/426-43-40, telefaks 01/252-12-88,
e-naslov: info@festival-lj.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: varovanje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja dveh sklopov:

– sklop 1 - Križanke: fizično varovanje
poslovnih prostorov in okolice, fizično varo-
vanje prireditev (redarska služba), izvajanje
storitev varnostnega dežurnega centra in in-
tervencijskih skupin, prevoz gotovine iz bla-
gajne,

– sklop 2 - Ljubljanski grad: fizično va-
rovanje objektov in okolice, varovanje pri-
reditev.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ni sklop ali na oba sklopa.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Trg franco-
ske revolucije 1 in 2, Ljubljanski grad, Graj-
ska planota 1.

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

končanja ali čas izvedbe: z izbranim ponu-
dnikom bo sklenjena pogodba za 36 mese-
cev z možnostjo podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Festival
Ljublana, Trg francoske revolucije 1, 1000
Ljubljana, Sonja Vrhovec, tel.
01/425-67-47.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z vključenim
DDV za ŽR št. 50101-603-45153.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg franco-
ske revolucije 1, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 9.30, Festival Ljub-
ljana, Trg francoske revolucije 1.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati
90 dni, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 15. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Festival Ljubljana

Št. 3717 Ob-65785
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve, ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje stro-
kovnega nadzora (1A/12) rekonstrukci-
je in razširitve rezervoarskega prostora
v skladišču naftnih derivatov Ortnek –
I. faza.

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

5. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del v aprilu ali maju 2002 (vezano na
pričetek gradbenih del), izvajanje strokov-
nega nadzora predvidoma 12 mesecev.

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

Kontaktni osebi sta Dušan Garzarolli,
(tel. 01/589-73-83 ali 041/630-328),
ali Bojan Strašek (01/589-73-82 ali
031/633-605).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure, do vključno 5. 4. 2002. Kon-
čni rok za dvig razpisne dokumentacije je
določen zato, da bi potencialni ponudnik še
pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki bi
jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpisno
dokumentacijo dvignili skladno z 2. točko
24. člena

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z

DDV), z virmanom na ŽR Zavoda, št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana s
pripisom “Ortnek I. faza -N“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane v tajništvu naročni-
ka do 15. 4. 2002 do 12. ure in bodo pra-
vilno označene. Ponudbe poslane po pošti,
so pravočasne, če prispejo na naslov na-
ročnika do zahtevanega datuma in ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 4. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 390.000 SIT, z rokom
veljavnosti do 26. 6. 2002.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora ponudnik skozi re-
ference (kar je detajlno opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji) izkazati svojo usposob-
ljenost za izvajanje razpisane storitve.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 61. člen Zakona o graditvi objektov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora navesti za vse, ki bodo sodelovali
v nadzornem teamu imena in priimke, stro-
kovno izobrazbo, identifikacijsko številko in-
ženirske zbornice, delovno dobo in osebne
reference za izvedbo storitev po tem razpi-
su – za vodjo nadzora, ter posamezniki za
strojno gradbeno in elektro stroko.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe razpisanih del. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
najpozneje 24. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo omogočil
ogled gradbišča 28. 3. 2002.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-65889
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.

2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbor tiskanega
medija za oglaševanje povezano z vre-
dnostnimi papirji Republike Slovenije za
dobo dveh let. ZJN razvršča to storitev
pod točko 13 v prilogi 1A .

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

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2002 do
maj 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana,
Primož Dolenc, faks: 01/425-70-66.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure, vključno do 12. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Beet-
hovnova 11- recepcija, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 4. 2002 ob 10.15, Ministrstvo
za finance, Beethovnova 11, sejna soba v
1. nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni 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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: tiskani medij se izdaja v
slovenskem jeziku, tiskani medij ima poslov-
no ali gospodarsko stran, možnost oglaše-
vanja kateri koli delovni dan v tednu.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba v skladu z
razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudbe je potrebno predložiti
osebno.
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Št. 02 Ob-65896
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

Ljubljana, faks 01/47-19-730.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih in drugih prostorov s pogojem pre-
vzema delavcev naročnika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celovita ponudba, delnih ponudb se ne
upošteva.

5. Kraj izvedbe: Slovenska 35, Ljub-
ljana.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 1. 6. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Banka Slove-
nije - vložišče, Slovenska 35, Ljubljana, kon-
taktna oseba je Robert Kožuh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 3. 2002
do 5. 4. 2002, in sicer vsak delovni dan od
9. do 12. ure in od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na porav-
nalni račun Banke Slovenije št.
01000-0000100090 s sklicevanjem M05
312709927-3300.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Banka Slovenije - vložišče, Slo-
venska 35, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 10. uri v prostorih
Banke Slovenije.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili pogodbe.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2002, predviden datum odločitve
do 6. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Banka Slovenije

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-65638
1. Naročnik: Osnovna šola Srečka Ko-

sovela Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 6,

6210 Sežana, tel. 05/734-19-31, faks
05/734-25-94.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago - po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Srečka
Kosovela Sežana, Kosovelova 6, 6210 Se-
žana.

(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 blaga:

– mleko,
– jogurti,
– ostali mlečni izdelki,
– sveže meso in perutnina,
– izdelki iz perutninskega mesa,
– mesni izdelki,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjena zelenjava,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno navedeno
količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 6 mesecev. Sposo-
bnost se prizna za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova 6,
6210 Sežana - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 3. 4. 2002 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je
vključen) na ŽR 51420-603-31476 s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo za pre-
hrambeno blago. Pred dvigom razpisne do-
kumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 3. 4. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Srečka Kosovela
Sežana, Kosovelova 6, 6210 Sežana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročenega blaga je po dobavi, s 15-dnev-
nim zbirnikom, 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in ce-
lotno količino blaga iz skupine prehrambene-
ga blaga, na katero se je prijavil na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole - razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24
ur in dobavo blaga do 7.30,

– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti blaga oziroma da mu jo kontrolira
pooblaščeni zavod.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo predložili ponudbe pred-
vidoma do 20. 5. 2002. Odločitev o spreje-
mu ponudbe bo predvidoma 21. 5. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
blaga (artiklov) v skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

Št. 303 Ob-65748
1. Naročnik: Zavod Hrastovec - Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slo-

venskih Goricah 22, 2230 Lenart.
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3. (a) Vrsta in količina blaga:
– meso in mesni izdelki,
– perutnina,
– ribe in ribji izdelki,
– jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovski izdelki,
– splošno prehrambeno blago,
– jedilno olje,
– moka in testenine.
(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar morajo biti ponujeni vsi
artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-

no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba Miro
Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR Zavoda za tehnično izobraževa-
nje št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-303.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v RD.

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

9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,

potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugo-
dnejša  (47.  člen  Zakona  o  javnih
naročilih): /

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

11. Datum,  ko  bodo  kandidati  pred-
vidoma  morali  predložiti  ponudbe  in
predvideni  datum  odločitve  o  spreje-
mu  ponudbe:  v  roku  14 dni  po  odpi-
ranju.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi: cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo sklepal pogodbe za ob-
dobje 12 mesecev.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Zavod Hrastovec - Trate

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku

Št. 361-01-6-3/02 Ob-65647
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, faks 05/728-07-31, tel.:
05/728-07-85, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: investicij-
sko vzdrževalna dela na stanovanjih, sta-
novanjskih hišah in ostalih nepremični-
nah na območju občine Postojna.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja
po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava pro-
jektov: /

4. Kraj izvedbe: Občina Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2002,
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna, Brigita Kidrič, tel.: 05/728-07-85
e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik med
8. in 14. uro, po predhodnem plačilu za
razpisno dokumentacijo in predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 6.000 SIT na ŽR
52200-695-95037, Stanovanjski sklad ob-
čine Postojna, namen nakazila razpisna do-
kumentacija - vzdrževanje.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno ponedeljka 8. 4. 2002,
do 12.00 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Stanovanjski sklad občine Po-
stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pi-
sarna št. 4.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potr-
ditve posamezne situacije.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo mora ponudbi priložiti pravni
akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, v
takem primeru odgovorajajo vsi ponudniki
naročniku solidarno in neomejeno.

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

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Brigita Kidrič, tel.: 05/728-07-85,
e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Stanovanjski sklad občine Postojna

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

Št. 2002/001 Ob-65654
1. Naročnik: RS, Center vlade za infor-

matiko v svojem imenu ter po pooblastilu
naročnikov, navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, razpisi.cvi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa so storitve izobraževanja na po-
dročju informacijskih tehnologij za po-
trebe naročnikov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: vsaka točka specifikacij
predstavlja samostojen sklop, za katerega
je možna ločena prijava. Izpolnjevanje po-
gojev se zahteva za vsak sklop.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 leta.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, Ljubljana, Pet-
ra Rozman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 8. 4. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo 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): ni.

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

5.12.1 Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost ponudni-

kom, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
1. Poslovanje v skladu s predpisi in na-

vodili ponudnika
2. Registracija in obratovalno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudb
3. Zanesljivost poslovanja.
3.1. V preteklih petih letih pred objavo

tega javnega razpisa zoper vodstvene de-
lavce ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njiho-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero je ponu-
dniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila.

3.2. Ponudba ne sme vsebovati lažnih
ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali ne-
popolnih podatkov v bistvenih elementih.

3.3. Sodni postopki in uveljavljena jam-
stva v zvezi s ponudnikom ter dosedanje
dokumentirane izkušnje s ponudnikom ne
smejo kazati rizičnost poslovanja z njim.

4. Reference ponudnika na razpisanem
področju

Ponudnik mora na področju prijave izka-
zati, da je opravljal dejavnost najmanj dve
leti pred objavo razpisa. Ponudnik lahko to
dejavnost izkaže s pogodbami oziroma iz-
stavljenimi računi posameznim osebam.

5. Kakovost opravljanja razpisanih stori-
tev: ponudnik mora kakovost poslovanja do-
kazati z ustreznim certifikatom ali z internim
aktom, iz katerega je razviden nadzor nad
kakovostjo poslovnih procesov, za katere
se prijavlja.

6. Finance:
6.1. Zoper ponudnika ni uvedena prisil-

na poravnava, stečaj ali likvidacija.
6.2. Ni blokad žiro računa oziroma tran-

sakcijskega računa v zadnjih šestih mese-
cih od objave tega razpisa.

6.3. Poravnani davki in prispevki dolo-
čeni s predpisi Republike Slovenije.

7. Prostor in oprema:
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z

ustreznimi prostori za ponujeno število za-

poslenih na področjih prijave ter z vso po-
trebno opremo za izvajanje storitev. Razpo-
laganje s strojno in programsko opremo mo-
ra ponudnik izkazati z veljavnimi pogodbami
ali računi.

8. Kadri:
8.1 Primernost kadrov:
8.1.1. Ponudnik mora izkazati, da ima

vsaj 1 redno zaposlen delavec, ki opravlja
izobraževanje, andragoško izobrazbo, ozi-
roma opravljen andragoški izpit.

8.1.2 Ponudnik mora izkazati, da ima
vsaj 1 redno zaposlen delavec, ki opravlja
izobraževanje, ustrezne certifikate za podro-
čje ponujenega izobraževalnega programa.

8.2 Delovne izkušnje
Za vsako področje prijave mora ponu-

dnik izkazati najmanj 2 zaposlena delavca z
dvema letoma delovnih izkušenj na podro-
čju prijave.

Za zadosten izkaz zgoraj zahtevanih de-
lovnih izkušenj se šteje izvedbo tečajev, kar
mora biti izkazano z ustrezno dokumentaci-
jo. Ponudnik lahko v dokaz priloži tudi kopi-
je delovnih knjižic.

8.3 Razpoložljivost
Ponudnik mora z izjavo na obrazcu izka-

zati stalno razpoložljivost 1 zaposlenega, ki
sodeluje pri izvajanju izobraževanja vsak de-
lavnik med 8. in 15. uro.

8.4. Vrednost dela
Bruto dohodek kadra mora biti enak ali

večji od:
Najmanj 200.000 SIT bruto mesečne

plače za januar 2002 za zaposlene s podro-
čja prijave z višjo izobrazbo.

Najmanj 170.000 SIT bruto mesečne
plače za januar 2002 za zaposlene s podro-
čja prijave s srednješolsko izobrazbo.

9. Prostori
9.1 Posest prostorov
Ponudnik mora izkazati potrebno posest

prostorov z ustreznimi pogodbami oziroma
dokazili pristojnega organa, za izvedbo sto-
ritev izobraževanja na območju, na katere-
ga se prijavlja.

9.2 Opremljenost prostorov
Ponudnik mora izkazati posest ustrezne

strojne opreme za izvajanje izobraževanja
na posameznih področjih prijave. Ponudnik
mora na vsakem območju prijave izkazati
posest vsaj ene učilnice z najmanj 10 raču-
nalniki.

9.3 Pravica do uporabe programske
opreme

Ponudnik mora izkazati pravico upora-
be ustrezne programske opreme (licence)
za opravljanje izobraževanja s področja
prijave.

10. Literatura
Ponudnik mora za vsako izobraževanje,

na katerega se prijavlja in je to v katalogu
tečajev zahtevano, priložiti kopijo prve stra-
ni literature, ki jo bo na izobraževanju po-
nudil.

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

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

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v času veljavnosti javnega razpisa.

16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na: www.gov.si/razpisi/.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Republika Slovenija
Center vlade za informatiko

Ob-65659
1. Naročnik: Center RS za poklicno izo-

braževanje, Ob železnici 16, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 16,

1000 Ljubljana tel. št. 01/5864-210,
e-pošta: danusa.skapin@cpi.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: založniške stori-
tve (javni razpis za izbiro založnikov za na-
stajanje novih učbenikov oziroma učnih gra-
divi za strokovno teoretične predmete in
praktični pouk v novih in prenovljenih pro-
gramih na področjih nižjega in srednjega
poklicnega, srednjega strokovnega in teh-
niškega ter srednjega poklicnega-tehniške-
ga izobraževanja).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2002
do 30. 4. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center RS za
poklicno izobraževanja, Ob železnici 16,
1000 Ljubljana pri Danuši Škapin ali v taj-
ništvu, vsak dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve pa do dneva oddaje razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV) na žiro račun št.
50100-603-401623 namen: za razpisno
dokumentacijo.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 4. 2002 do 9. ure na naslovu
naročnika Center RS za poklicno izobra-
ževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.
V primeru, da ponudniki pošljejo svojo
ponudbo priporočeno po pošti, mora pri-
speti na naslov naročnika do istega datu-
ma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center RS za poklicno izobraže-
vanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo 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): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije in ZJN.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dniki morajo navesti kadrovsko strukturo v
skladu z določili iz razpisne dokumentacije.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predviden datum odločitve je 14 dni po
odpiranju ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki morajo v 1. fazi postopka izpolniti za-
htevane pogoje iz razpisne dokumentacije.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Center RS za poklicno izobraževanje

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. 405-118/2001 Ob-65474
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/24-41-176; faks
01/24-41-268.

3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava laboratorijske opreme za iz-
vajanje pouka kemije za potrebe sred-
njih šol na različnih lokacijah v Republi-
ki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, tehnična ustreznost,
garancija, servis, dobavni rok, možnost pre-
izkusa opreme, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikro+Polo d.o.o.,
Lackova 78, Maribor - pozicije 1, 2, 4, 5, 7,
8, 9; Labena d.o.o. Ljubljana, Šmartinska
130 - pozicija 3; Virles d.o.o. Domžale,
Dvoržakova 4a/VIR - poziciji 11 in 12.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost vseh pogodb 35,234.957,10 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: ponudbe ne vključujejo vseh sklopov.
Najvišja delna ponudba 46,511.892 SIT; naj-
nižja delna ponudba 18,567.851,38 SIT.
Edina celotna ponudba je 38,238.873,70
SIT. Ostali podatki so pri naročniku.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za pozicijo 10 razpis ni uspel, ker je
naročnik prejel le 1 ponudbo. Za pozicijo 6
pa nobena ponudba ni ustrezala zahtevam
naročnika.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 860/02 Ob-65499
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava izolatorjev podpornih in
zateznih (10-20 kV) v obdobju
2002/2003:

– 7700 kosov po specifikaciji v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Izoelektro d.o.o., Trža-
ška 37 a, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: skupna ponud-
bena vrednost znaša 29,988.800 SIT (brez
DDV) s proizvajalci ETI Elektroelement, d.d.,
Izoelektro-ETI, Mehanika Trbovlje, d.d. in
Dielve S.p.A., Italija.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 nepravilni
ponudbi in 3 pravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 33,053.350 SIT (brez DDV),
29,763.050 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 11. 3. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 017 Ob-65560
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava okoli 4,000.000 litrov kuril-

nega olja ekstra lahkega in okoli
3,700.000 litrov dizel goriva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo ni bilo odda-
no, ker je naročnik prejel samo nepravilni
ponudbi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2002.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 204-02 Ob-65613
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup stentov za potrebe Kliničnega
centra Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena 90%;
2. strokovna ocena 10%;
naročnik ni izbral najugodnejšega ponu-

dnika, ker ni prejel dveh pravilnih ponudb v
naslednjih sklopih:

1. sklop – stenti s prevleko iz biološko
kompatibilne snovi,

2. sklop – samoraztezni koronarni stenti,
3. sklop – stenti z zaščito na robovih,
4. sklop – koronarni stenti za direktno

stentiranje,
6. sklop – samoraztezni stenti za aorto-

koronarne.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
5. sklop – koronarni stenti: Thomy Frey

East d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
5. sklop – koronarni stenti: 25,000.000

SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – stenti s prevleko iz biološko

kompatibilne snovi: 3,
2. sklop – samoraztezni koronarni sten-

ti: 1,
3. sklop – stenti z zaščito na robovih: 3,
4. sklop – koronarni stenti za direktno

stentiranje: 9,
5. sklop – koronarni stenti: 9,
6. sklop – samoraztezni stenti za aorto-

koronarne premostitve: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 14,444.400 SIT brez DDV;

8,866.500 SIT brez DDV,
2. sklop: 3,000.000 SIT brez DDV;

3,000.000 SIT brez DDV,
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3. sklop: 20,000.000 SIT brez DDV;
15,733.900 SIT brez DDV,

4. sklop: 59,884.110 SIT brez DDV;
31,250.000 SIT brez DDV,

5. sklop: 53,437.500 SIT brez DDV;
25,000.000 SIT brez DDV,

6. sklop: /.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 3. 2002.
Klinični center Ljubljana

Št. 204-02 Ob-65614
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75.

3. Datum izbire: 1. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup stentov za potrebe Kliničnega
centra Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena ob pogoju
izpolnjevanja strokovnih zahtev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Impakta, trgovina in inženiring d.d.,
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,

2. Angiomedic d.o.o., Partizanska cesta
109, 6210 Sežana,

3. Emporio Medical d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,

4. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-
čeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. 14,155.512 SIT brez DDV,
2. 3,000.000 SIT brez DDV,
3. 47,880.175 SIT brez DDV,
4. 15,412.800 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop – stenti s prevleko iz biološko

kompatibilne snovi: 3,
2. sklop – samoraztezni koronarni sten-

ti: 1,
3. sklop – stenti z zaščito na robovih: 3,
4. sklop – koronarni stenti za direktno

stentiranje: 2,
6. sklop – samoraztezni stenti za aorto-

koronarne premostitve: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 14,155.512 SIT brez DDV;

14,155.512 SIT brez DDV,
2. sklop: 3,000.000 SIT brez DDV;

3,000.000 SIT brez DDV,
3. sklop: 17,000.000 SIT brez DDV;

15,412.800 SIT brez DDV,
4. sklop: 47,812.500 SIT brez DDV;

45,880.175 SIT brez DDV,
6. sklop: 2,000.000 SIT brez DDV;

2,000.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji na podlagi 1. točke prvega od-
stavka 20. člena ZJN – 1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 47/473/2002 Ob-65618
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
telefon št. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 14. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža medfaznih distan-
čnikov na DV 2 × 110 kV Beričevo-Gro-
suplje in DV 2 × 110 kV Kleče-Okroglo
II., odcep HE Mavčiče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Sklop A: skupna ponudbena cena (70%);
pozitivne reference proizvajalca za ECR ste-
klenih vlaken medfaznih distančnikov na ob-
jektih 110 kV (10%); priporočilo za monta-
žo medfaznih distančnikov s tehnično doku-
mentacijo za PZI (7%); estetske in funkcio-
nalne lastnosti glede na vzorec medfaznega
distančnika z ECR steklenimi vlakni (5%);
rok dobave medfaznih distančnikov (5%);
plačilni pogoji (3%)

Sklop B: skupna ponudbena cena
(70%); pozitivne reference izvajalca za
montažo na objektih 110 kV (15%); do-
kazilo o izvajanju del na dvosistemskih
daljnovodih  110 kV,  pri  čemer  je  en
sistem pod napetostjo (5%); rok montaže
medfaznih distančnikov (55%); plačilni
pogoji  (3%);  certifikat  kakovosti  za  izva-
jalca (2%).

6. Ime  in  naslov  dobavitelja,  ki  mu
je naročilo dodeljeno: Sklop A (dobava
medfaznih distančnikov na DV 2 × 110 kV
Beričevo-Grosuplje in DV 2 × 110 kV
Kleče-Okroglo II., odcep HE Mavčiče) dobi
Kosič d.o.o., Vodovnikova 13, Maribor

Sklop B (dobava jeklenih ˝L˝ profilov in
ojačitev DV stebrov po PZR ter montaža
medfaznih distančnikov na DV 2 × 110 kV
Beričevo-Grosuplje) pa dobi Dalen, d.o.o.,
Šlandrova 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop A:
58,146.213,60 SIT; sklop B: 24,330.096
SIT.

8. Vrednost,  ki  jo  bo  izbrani  ponu-
dnik oddal podizvajalcem: sklop B:
15,643.294 SIT.

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 4;
sklop B: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: dve ponudbi za sklop A sta bili
izločeni iz nadaljnje obravnave kot nepri-
merni. Sklop A: najvišja ponudba
66,379.920 SIT, najnižja ponudba
58,146.213,60 SIT. Sklop B: najvišja po-
nudba 25,852.800 SIT, najnižja ponudba
24,330.096 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 45/686/2002 Ob-65620
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 21. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava merilnih transformatorjev
110, 220 in 400 kV za RTP Divača, RTP
Beričevo, RTP Podlog in RTP Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena –
75%, rok dobave – 5%, tehnične prednosti
naprav – 10%, reference ponujenih tipov
naprav – 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A (napetostni merilni transforma-
torji 400 kV): Elektronabava, d.o.o., Cesta
24. junija 3, Ljubljana,

– sklop B (napetostni merilni transforma-
torji 220 kV): C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana,

– sklop C (napetostni merilni transfor-
matorji 110 kV): C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana,

– sklop D (tokovni merilni transformatorji
400 kV): Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunaj-
ska 21, Ljubljana,

– sklop E (tokovni merilni transformatorji
220 kV): C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana,

– sklop F (tokovni merilni transformatorji
2x300/5A): C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana,

– sklop G (tokovni merilni transformatorji
2x300/1A): C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana,

– sklop H (tokovni merilni transformatorji
2x600-1000/1A): C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana,

– sklop I (kombinirani merilni transfor-
matorji 220 kV): C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana,

– sklop J (kombinirani merilni transfor-
matorji 110 kV): C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 118,261.440 SIT,
– sklop B: 10,764.000 SIT,
– sklop C: 130,410.000 SIT,
– sklop D: 89,232.415,68 SIT,
– sklop E: 5,382.000 SIT,
– sklop F: 15,111.000 SIT,
– sklop G: 36,266.400 SIT,
– sklop H: 3,022.200 SIT,
– sklop I: 10,350.000 SIT,
– sklop J: 5,589.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– sklop A: 98,551.200 SIT,
– sklop B: 100%,
– sklop C: 100%,
– sklop D: 86,882.416 SIT,
– sklop E: 100%,
– sklop F: 100%,
– sklop G: 100%,
– sklop H: 100%,
– sklop I: 100%,
– sklop J: 100%.
9. Število prejetih ponudb: sklop A: 2,

sklop B: 2, sklop C: 3, sklop D: 4, sklop E:
4, sklop F: 5, sklop G: 5, sklop H: 5, sklop
I: 2, sklop J: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:
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– sklop A: 118,261.440 SIT,
76,176.000 SIT,

– sklop B: 15,945.120 SIT,
10,764.000 SIT

– sklop C: 160,331.400 SIT,
130,410.000 SIT,

– sklop D: 124,741.920 SIT,
81,144.000 SIT,

– sklop E: 14,865.840 SIT, 5,382.000
SIT,

– sklop F: 23,541.600 SIT,
15,111.000 SIT,

– sklop G: 44,448.480 SIT,
36,266.400 SIT,

– sklop H: 8,842.800 SIT, 3,022.200
SIT,

– sklop I: 14,201.280 SIT, 10,350.000
SIT

– sklop J: 6,777.144 SIT, 5,589.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 78 z dne 5. 10.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 47/426/2002 Ob-65623
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Datum izbire: 4. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava krmilno-signalnih, merilnih in
napajalnih kablov.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: skupna ponudbena ce-
na (80%), plačilni pogoji (5%), pozitivne
reference proizvajalca za izdelavo kablov,
tip NYC(W)Y, potrjene od naročnikov iz
elektrogospodarstva Slovenije (6%), pozi-
tivne reference ponudnika za dobavo ka-
blov, tip NYC(W)Y, potrjene od naročnikov
iz elektrogospodarstva Slovenije (5%),
pozitivne reference proizvajalca za izdela-
vo kablov, tip NYC(W)Y, potrjene od
naročnikov izven elektrogospodarstva Slo-
venije (4%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,149.260
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ena ponudba je bila izločena iz na-
daljnje obravnave kot nepravilna. Najvišja
ponudba 18,791.731,68 SIT, najnižja po-
nudba 17,149.260 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jure Čater.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 1 Ob-65624
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b,

5270 Ajdovščina.
3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža laboratorijske in
pisarniške opreme za CČN Ajdovščina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 75%, reference 10%,
garancija 10%, rok dobave 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: pisarniška oprema:
Gonzaga-pro d.o.o., Cesta 25. junija 1f,
N.Gorica; laboratorijska oprema: Lackova
78, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: pisarniška o.
9,079.571,15 SIT; laboratorijska o.
9,887.803,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: pisarniška o. 9,079.571 SIT;
22,003.841 SIT - laboratorijska o.
9,887.803,50 SIT; 17,549.155,46 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Ajdovščina

Št. 10/01 Ob-65639
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, faks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 29. 1. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava šasij s kabino za komunalna
vozila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, usklajenost z
obstoječim voznim parkom komunalnh vozil
5 točk, dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o., Ba-
ragova 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,497.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,131.000 SIT, 23,075.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 107-110 z dne 28. 12. 2001, Ob-61365.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 11/01 Ob-65642
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, faks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje po-
nudb je bilo 29. 1. 2002 ob 9. uri, v sejni
sobi številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: dobava stroja za pometanje cest.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, garancijski
rok 10 točk, dobavni rok 10 točk, servis
10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,862.260 SIT, 16,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 107-110 z dne 28. 12. 2001,
Ob-61364.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 4 Ob-65640
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15B,

Braslovče.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in material za prehrano po
skupinah, OŠ Braslovče, Vrtec Braslov-
če, OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,

– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Ki-
dričeva 2,

– Era d.d. Velenje, Prešernova 10, Ve-
lenje,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica,

– TD Žana d.d., Žalec, Mestni trg 2,
– Pekarna družba Savinjski kruhek

d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 93,

Petrovče.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,399.966,65 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

449.990,15 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:

3,317.280 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

2,181.164,20 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

4,245.377,90 SIT,
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– za skupino jajca: 202.566,12 SIT,
– za skupino ribe: 319.577 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:

158.050 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje:

290.774,40 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi:

374.507,90 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

924.740 SIT,
– za skupino testenine: 269.612,90

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,788.557,60 SIT, 1,399.966,65 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

609.304 SIT, 449.990,15 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:

3,372.910 SIT, 3,317.280 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

2,394.793,40 SIT, 2,181.164,20 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

4,325.633,70 SIT, 4,245.377,90 SIT,
– za skupino jajca: 283.800 SIT,

202.566,12 SIT,
– za skupino ribe: 324.000 SIT,

319.577 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:

239.544 SIT, 158.050 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje:

357.042,89 SIT, 290.774,40 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi:

484.521,35 SIT, 374.507,99 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

948.000 SIT, 924.740,85 SIT,
– za skupino testenine: 319.735,47

SIT, 269.612,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupini drobni prehrambeni iz-
delki in ocvrto pecivo bo naročnik nadalje-
val postopek po pravilih naročil male vre-
dnosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Osnovna šola Braslovče

Št. 02/2001 Ob-65650
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 7. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava medicinskih
pripomočkov, Splošna bolnišnica Jeseni-
ce, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jeseni-
ce.

5. Merila in dodelitev naročila: najni-
žja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A obvezilni material, podsku-
pina 1 material za oskrbo kronične rane:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljub-
ljana,

– skupina A obvezilni material, podsku-
pina 2 material za fiksacijo: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,

– skupina A obvezilni material, podsku-
pina 3 ostali obvezilni material: Merit
d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,

– skupina B material za inkontinenco,
podskupina 2: Simps’s d.o.o., Motnica 3,
1236 Trzin,

– skupina B material za inkontinenco,
podskupina 3: Interpart d.o.o., Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana,

– skupina  C  material  za  stomo:  Sa-
nolabor  d.d.,  Leskoškova  4,  1000 Ljub-
ljana,

– skupina D sredstva za higieno in de-
zinfekcijo, podskupina 1 mila: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina D sredstva za higieno in de-
zinfekcijo, podskupina 2 sredstva za de-
zinfekcijo rok, sluznic in operacijskega po-
lja, na alkoholni osnovi: Johnson & Jo-
hnson S.E., podružnica Ljubljana, Poslov-
na stolpnica BTC, Šmartinska c. 140,
1000 Ljubljana,

– skupina D sredstva za higieno in de-
zinfekcijo, podskupina 4 ostala sredstva za
čiščenje in dezinfekcijo: Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

– skupina G intravenozne kanile, katetri
periferni venski, katetri centralni venski,
podskupina 1: Johnson & Johnson S.E.,
podružnica  Ljubljana,  Poslovna  stolpnica
BTC  –  Šmartinska c.  140,  1000  Ljub-
ljana,

– skupina G intravenozne kanile, katetri
periferni venski, katetri centralni venski,
podskupina 2: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana,

– skupina G intravenozne kanile, katetri
periferni venski, katetri centralni venski,
podskupina 3: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana,

– skupina H elektrode: Kemofarmacija
d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

– skupina I rtg filmi in kemikalije, pod-
skupina 3: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

– skupina J rokavice, podskupina 2:
Merit d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljub-
ljana,

– skupina J rokavice, podskupina 3:
Profarmakon International d.o.o., Prerado-
vičeva ulica 20 A, 2000 Maribor,

– skupina J rokavice, podskupina 4:
Profarmakon International d.o.o., Prerado-
vičeva ulica 20 A, 2000 Maribor,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 1: Interpart d.o.o., Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 3: Kemofarmacija d.d., Ce-
sta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 4: Kemofarmacija d.d., Ce-
sta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 7: Emporio Medical d.d.,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 8: AMS Meding d.o.o., Le-
ona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 9: Kemofarmacija d.d., Ce-
sta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 1: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 2: Medis d.o.o., Brnčiče-
va 1, 1000 Ljubljana,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 3: Sanolabor d.d., Lesko-
škova 4, 1000 Ljubljana,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 4: Laboratorijska tehnika
Burnik d.o.o., Skaručna 14A, 1217 Vo-
dice,

– skupina M šivalni material, podskupi-
na 1 resorbivni sintetični materiali z iglo ali
brez: Johnson & Johnson S.E., podružni-
ca Ljubljana, Poslovna stolpnica BTC –
Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana,

– skupina M šivalni material, podskupi-
na 2 poliglecapone – monofilament 25:
Johnson & Johnson S.E., podružnica Ljub-
ljana, Poslovna stolpnica BTC – Šmartin-
ska c. 140, 1000 Ljubljana,

– skupina M šivalni material, podskupi-
na 3 naravni neresorbtivni pleten material:
Johnson & Johnson S.E., podružnica Ljub-
ljana, Poslovna stolpnica BTC – Šmartin-
ska c. 140, 1000 Ljubljana,

– skupina M šivalni material, podskupi-
na 4 neresorbtivni sintetični materiali: Jo-
hnson & Johnson S.E., podružnica Ljublja-
na, Poslovna stolpnica BTC – Šmartinska
c. 140, 1000 Ljubljana,

– skupina O material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv za klasično ki-
rurgijo, podskupina 1 material za endo-
skopsko kirurgijo: Johnson & Johnson
S.E., podružnica Ljubljana, Poslovna sto-
lpnica BTC – Šmartinska c. 140, 1000
Ljubljana,

– skupina O material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv za klasično kirur-
gijo, podskupina 2 mehanski šiv in spenjal-
nik za klasično kirurgijo: Johnson & Jo-
hnson S.E., podružnica Ljubljana, Poslov-
na stolpnica BTC – Šmartinska c. 140,
1000 Ljubljana,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5
mm: Heli Pro d.o.o., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 2 plošče in vijaki 3,5 in 4,0
mm: Heli Pro d.o.o., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 4 kirschnerjeve igle in žica: J.
S. Evromedical company d.o.o., Jarnikova
ulica 7, 2000 Maribor,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 5 kanularni vijaki, samovrezni,
titan: Heli Pro d.o.o., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica,

– skupina P osteosintetski material, pod-
skupina 6 kompresijske kotne plošče: Heli
Pro d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radov-
ljica,

– skupina R enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1 ente-
ralna prehrana: Sanolabor d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana,

– skupina  R enteralna  prehrana,  son-
de  in  sistemi  za  hranjenje,  podskupina
2: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljub-
ljana,
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– skupina R enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 3: AMS
Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230
Šentjur,

– skupina S material za sterilizacijo,
podskupina 1: Hibiskus d.o.o., Puhova 10,
1000 Ljubljana,

– skupina S material za sterilizacijo,
podskupina 2: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A obvezilni material, podsku-

pina 1 material za oskrbo kronične rane:
10,374.570,90 SIT; podskupina 2 materi-
al za fikcijo: 18,073.323,33 SIT, podsku-
pina 3 ostali obvezilni material:
36,913.360,20 SIT,

– skupina B material za inkontinenco,
podskupina 2: 1,068.000 SIT, podskupi-
na 3: 2,542.336 SIT,

– skupina C material za stomo:
728.670 SIT,

– skupina D sredstva za higieno in de-
zinfekcijo, podskupina 1 mila: 2,671.386
SIT, podskupina 2 sredstva za dezinfekcijo
rok, sluznic in operacijskega polja, na al-
koholni osnovi: 4,831.884 SIT, podskupi-
na 4 ostala sredstva za čiščenje in dezin-
fekcijo 1,138.919 SIT,

– skupina G intravenozne kanile, katetri
periferni venski, katetri centralni venski,
podskupina 1: 6,846.782 SIT, podskupi-
na 2: 766.800 SIT, podskupina 3:
638.668,80 SIT,

– skupina H elektrode: 647.048,86
SIT,

– skupina I rtg filmi in kemikalije, pod-
skupina 3: 6,845.760 SIT,

– skupina J rokavice, podskupina 2:
1,329.000 SIT, podskupina 3: 5,849.500
SIT, podskupina 4: 192.548 SIT,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 1: 5,151.296 SIT, podsku-
pina 3: 15,342.837,80 SIT, podskupina
4: 14,124.880,40 SIT, podskupina 7:
929.666,45 SIT, podskupina 8:
8,699.138 SIT, podskupina 9:
25,263.184,58 SIT,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 1: 6,993.222,46 SIT,
podskupina 2: 17,669.022,44 SIT, pod-
skupina 3: 5,005.159,06 SIT, podskupi-
na 4: 5,746.266,65 SIT,

– skupina M šivalni material, podskupi-
na 1: 14,296.658,35 SIT, podskupina 2:
124.725,73 SIT, podskupina 3:
1,013.975,99 SIT, podskupina 4:
1,687.494,50 SIT,

– skupina O material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv za klasično kirur-
gijo, podskupina 1 material za endoskop-
sko kirurgijo: 15,861.326 SIT, podskupi-
na 2 mehanski šiv in spenjalnik za klasično
kirurgijo: 8,641.468,68 SIT,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5
mm: 2,757.269,89 SIT, podskupina 2 plo-
šče in vijaki 3,5 in 4,0 mm: 1,802.768,29
SIT, podskupina 4 kirschnerjeve igle in ži-
ca: 404.843 SIT, podskupina 5 vijaki, sa-
movrezni, titan: 12,497.383,36 SIT, pod-
skupina 6 kompresijske kotne plošče:
2,367.685,14 SIT,

– skupina R enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1 ente-

ralna prehrana: 4,973.831,88 SIT, pod-
skupina 2: 715.500 SIT, podskupina 3:
2,242.531,20 SIT,

– skupina S material za sterilizacijo,
podskupina 1: 5,243.587,88 SIT, podsku-
pina 2: 4,826.321,90 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina A obvezilni material, podsku-

pina 1 material za oskrbo kronične rane:
5, podskupina 2 material za fiksacijo: 4,
podskupina 3 ostali obvezilni material: 5,

– skupina B material za inkontinenco,
podskupina 2: 7, podskupina 3: 9,

– skupina C material za stomo: 6,
– skupina D sredstva za higieno in de-

zinfekcijo, podskupina 1 mila: 8, podsku-
pina 2: 5, podskupina 4: 4,

– skupina G intravenozne kanile, katetri
periferni venski, katetri centralni venski,
podskupina 1: 7, podskupina 2: 3, podsku-
pina 3: 3,

– skupina H elektrode: 5,
– skupina I rtg filmi in kemikalije, pod-

skupina 3: 3,
– skupina J rokavice, podskupina 2: 8,

podskupina 3: 10, podskupina 4: 6,
– skupina K ostali medicinski pripomoč-

ki, podskupina 1: 7, podskupina 3: 4, pod-
skupina 4: 4, podskupina 7: 3, podskupi-
na 8: 2, podskupina 9: 3,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 1: 4, podskupina 2: 2,
podskupina 3: 5, podskupina 4: 4,

– skupina M šivalni material, podsku-
pina 1 resorbivni sintetični material z iglo
ali brez: 6, podskupina 2 poliglecapone –
manofilament  25:  5,  podskupina  3  na-
ravna  neresorbtivni  pleten  materal:  6,
podskupina 4 neresorbtivni sintetični ma-
teriali: 6,

– skupina O material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv za klasično kirur-
gijo, podskupina 1 material za endoskop-
sko kirurgijo: 4, podskupina 2 mehanski
šiv in spenjalnik za klasično kirurgijo: 4,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5
mm: 2, podskupina 2 plošče in vijaki 3,5
in 4,0 mm: 2, podskupina 4 kirscherjeve
igle in žica: 3, podskupina 5 kanularni vija-
ki, samovrezni, titan: 2, podskupina 6 kom-
presijske kotne plošče: 3,

– skupina R enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1 ente-
ralna prehrana: 5, podskupina 2: 4, pod-
skupina 3: 2,

– skupina S material za sterilizacijo,
podskupina 1: 5, podskupina 2: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina A obvezilni material, podsku-
pina 1 material za oskrbo kronične rane:
11,488.254,70 SIT, 10,374.570,90 SIT,
podskupina 2 material za fiksacijo:
30,176.196,48 SIT, 18,073.323,33 SIT,
podskupina 3 ostali obvezilni material:
42,538.460,18 SIT, 36,913.360,20 SIT,

– skupina B material za inkontinenco,
podskupina 2: 1,673.180 SIT, 1,068.000
SIT, podskupina 3: 4,210.343 SIT,
2,542.336 SIT,

– skupina C material za stomo:
1,073.173 SIT, 728.670 SIT,

– skupina D sredstva za higieno in de-
zinfekcijo, podskupina 1 mila: 3,498.323
SIT, 2,671.386 SIT, podskupina 2 sred-
stva za dezinfekcijo rok, sluznic in opera-
cijskega polja, na alkoholni osnovi:
8,863.257,10 SIT, 4,831.884 SIT, pod-
skupina 4 ostala sredstva za čiščenje in
dezinfekcijo: 1,471.457 SIT, 1,138.919
SIT,

– skupina G intravenozne kanile, katetri
periferni venski, katetri centralni venski,
podskupina 1: 9,474.624 SIT, 6,846.782
SIT, podskupina 2: 1,157.804 SIT,
776.800 SIT, podskupina 3: 1,418.892
SIT, 638.668,80 SIT,

– skupina H elektrode: 2,395.546,72
SIT, 647.048,86 SIT,

– skupina I rtg filmi in kemikalije, pod-
skupina 3: 10,640.000 SIT, 6,845.760
SIT,

– skupina J rokavice, podskupina 2:
2,573.700 SIT,  1,329.000 SIT,  pod-
skupina  3:  8,549.000 SIT,  5,849.500
SIT,  podskupina  4:  763.594  SIT,
192.548 SIT,

– skupina K ostali medicinski pripomoč-
ki, podskupina 1: 10,014.070,36 SIT,
5,151.296 SIT, podskupina 3:
21,278.868 SIT, 15,342.837,80 SIT,
podskupina 4: 31,091.925 SIT,
14,124.880,40 SIT, podskupina 7:
1,130.285,50 SIT, 929.666,45 SIT, pod-
skupina 8: 9,811.193 SIT, 8,699.138 SIT,
podskupina 9: 31,166.316,56 SIT,
25,263.184,58 SIT,

– skupina L diagnostična sredstva in vi-
tro, podskupina 1: 7,404.013,64 SIT,
6,993.222,46 SIT, podskupina 2:
17,699.044 SIT, 17,699.022,44 SIT,
podskupina 3: 7,115.082,12 SIT,
5,005.159,06 SIT, podskupina 4:
7,407.330,92 SIT, 5,746.266,65 SIT,

– skupina M šivalni material, podskupi-
na 1 resorbivni sintetični materiali z iglo ali
brez: 15,045.708,04 SIT,
14,296.658,35 SIT, podskupina 2 poli-
glecapone – monofilament 25: 152.064
SIT, 124.725,73 SIT, podskupina 3 na-
ravni neresorbtivni pleten material:
1,478.531,70 SIT, 1,013.975,99 SIT,
podskupina 4 neresorbtivni sintetični ma-
terial: 1,856.536,56 SIT, 1,687.494,50
SIT,

– skupina O material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv za klasično kirur-
gijo, podskupina 1 material za endoskop-
sko kirurgijo: 17,009.424,92 SIT,
15,861.326 SIT, podskupina 2 mehanski
šiv in spenjalnik za klasično kirurgijo:
11,478.173,56 SIT, 8,641.468,68 SIT,

– skupina P osteosintetski material,
podskupina 1 plošče in vijaki 4,5 in 6,5
mm: 3,923.981 SIT, 2,757.269,89 SIT,
podskupina 2 plošče in vijaki 3,5 in 4,00
mm: 3,472.164 SIT, 1,802.768,29 SIT,
podskupina 4 kirschnerjeve igle in žica:
782.528,19 SIT, 404.843 SIT, podskupi-
na 5 kanalni vijaki, samovrezni, titan:
14,255.841 SIT, 12,497.383,36 SIT,
podskupina 6 kompresijske kotne plošče:
3,065.696 SIT, 2,367.685,14 SIT,

– skupina R enteralna prehrana, sonde
in sistemi za hranjenje, podskupina 1 ente-
ralna prehrana: 5,621.056,62 SIT,
4,973.831,88 SIT, podskupina 2:
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889.164 SIT, 715.500 SIT, podskupina
3: 3,305.712,90 SIT, 2,242.531,20 SIT,

– skupina S material za sterilizacijo,
podskupina 1: 6,119.696,50 SIT,
5,243.587,88 SIT, podskupina 2:
5,620.986,70 SIT, 4,826.321,90 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve fa-
ze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 78,
z dne 5. 10. 2001, Ob-55963.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 68, z dne 17. 8. 2001,
Ob-55711.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-65671
1. Naročnik: Javni vrtec Ravne.
2. Naslov naročnika: Čečovje 7/a,

2390 Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in prehrambeno blago za
prehrano otrok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia, Petrovče;

2. skupina meso in mesni izdelki: Me-
sarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne na Ko-
roškem;

3. sklop ribe:
– Mlekarna Celeia, Petrovče,
– Era, d.d., Velenje;
4. sklop sveža zelenjava in sadje: Era,

d.d., Velenje;
5. sklop  konzervirana  zelenjava  in

sadje: Koroška trgovina, d.d., Radlje ob
Dravi;

6. sklop sokovi:
– Era, d.d., Velenje,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob

Dravi;
7. sklop žita in testenine.
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob

Dravi,
– Era, d.d., Velenje;
8. sklop kruh in pekovsko pecivo: Ko-

roška 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: Mle-

karna Celeia, Petrovče: 2,066.826,81
SIT,

2. skupina meso in mesni izdelki: Me-
sarija Lečnik, Tomo Lečnik, Ravne na Ko-
roškem: 4,548.980 SIT,

3. sklop ribe:
– Mlekarna Celeia, Petrovče: 190.445

SIT,
– Era, d.d., Velenje: 183.093,75 SIT,
4. sklop sveža zelenjava in sadje: Era,

d.d., Velenje: 186.190,05 SIT,
5. sklop konzervirana zelenjava in sa-

dje: Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dra-
vi: 310.054,38 SIT;

6. sklop sokovi: Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi: 439.663,70 SIT;

7. sklop žita in testenine:
– Era, d.d., Velenje: 450.000 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dra-

vi: 400.000 SIT,
8. sklop kruh in pekovsko pecivo: Ko-

roška pekarna, d.d., Dravograd: 681.785
SIT,

9. sklop ostalo prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje: 500.000 SIT,
– Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dra-

vi: 400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop mleko in mlečni izdelki:

2,104.980,70 SIT, 2,066.826,81 SIT,
2. skupina meso in mesni izdelki:

4,548.980 SIT,
3. sklop ribe: 190.093,75 SIT, 183.

093,75 SIT,
4. sklop sveža zelenjava in sadje:

186.190,05 SIT,
5. sklop konzervirana zelenjava in sa-

dje: 310.054,38 SIT, 166.334,84 SIT,
6. sklop sokovi: 439.663,70 SIT,

409.777 SIT,
7. sklop žita in testenine: 740.000 SIT,

510.893,95 SIT,
8. sklop kruh in pekovsko pecivo:

681.785 SIT,
9. sklop ostalo prehrambeno blago:

651.886,23 SIT, 651.033,53 SIT
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 106 z dne 21. 12. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Javni vrtec Ravne

Ob-65686
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, 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 do-

bave: regulacijska oprema pnevmatskih
ventilov proizvajalca Fisher-Rosemo-
unt.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se dodeljuje na
podlagi 3. točke, 110. člena ZJN-1.

7. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Emerson Process Ma-
nagement, Fisher-Rosemount, Blegistras-
se 21, 6341 Baar, Switzerland.

7. Pogodbena vrednost:
13,283.052,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 530/10 Ob-65696
1. Naročnik: OZG - OE Zdravstveni

dom Radovljica.
2. Naslov naročnika: OZG - OE Zdrav-

stveni dom Radovljica, Mladinska c. 1,
4260 Bled, tel. 04/575-40-00.

3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: reševalno vozilo za kontrolne pre-
voze; 1 kom; ZD Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najcenejša ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtocenter Vrtač
d.o.o., Visoko 77a, 4212 Visoko.

7. Pogodbena vrednost: 7,569.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,394.000 SIT; 7,569.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-65751
1. Naročnik: Center za usposabljanje

invalidnih otrok Janka Premrla Vojka.
2. Naslov naročnika: Vojkova 33, Vi-

pava, tel. 05/36-55-210, faks
05/36-55-225, e-mail: Center.JPV@gu-
est.arnes.si.

3. Datum izbire: 25. 1. 2002, 11. 2.
2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: živila po sklopih, kraj dobave: Vi-
pava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 75 točk, reference
20 točk, rok plačila 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: kruh in pecivo: Bratina VP
d.o.o., Gradiška cesta 7, Vipava,

– sklop 2: jajca: Agrogorica d.d., Vrtoj-
benska 48, Šempeter pri Gorici,

– sklop 3: sadje in zelenjava: Agrogori-
ca d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter pri Go-
rici,

– sklop 4: zmrznjeni artikli: Pekarna Pe-
čjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škoflji-
ca,

– sklop 5: meso in mesni izdelki: MIP
d.d. Nova Gorica, Panovška cesta 1, Nova
Gorica,

– sklop 6: razni prehrambeni artikli:
Mercator-Goriška d.d., Gregorčičeva 19,
Nova Gorica,

– sklop 7: testenine: Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina,

– sklop 8: čaji: Matik d.o.o., Smrekar-
jeva 3, Ljubljana,

– sklop 9: sokovi: Nektar d.o.o., Brnči-
čeva 3, Ljubljana-Črnuče,
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– sklop 10: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: kruh in pecivo: 601.648 SIT,
– sklop 2: jajca: 310.310 SIT,
– sklop 3: sadje in zelenjava:

2,475.050 SIT,
– sklop 4: zmrznjeni artikli: 1,035.253

SIT,
– sklop 5: meso in mesni izdelki:

7,084.567 SIT,
– sklop 6: razni prehrambni artikli:

7,424.134 SIT,
– sklop 7: testenine: 542.760 SIT,
– sklop 8: čaji: 269.881 SIT,
– sklop 9: sokovi: 502.600 SIT,
– sklop 10: mleko in mlečni izdelki:

1,676.910 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe niso primerljive zaradi raz-
ličnih vrst blaga po posameznem sklopu.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 2. 2002.

Center za usposabljanje invalidnih
otrok

Janka Premrla Vojka Vipava

Št. 62/01 Ob-65768
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava napisnih tablic (16650
kosov, po specifikaciji).

Dostava razpisanega blaga je centralno
skladišče Elektro Ljubljana, d.d. v Črnu-
čah, Cesta 24. junija 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudni-
ka na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (85%
delež),

– izkušnje ponudnika – reference (10%
delež),

– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: HTZ Velenje, I.P.,
d.o.o., PC ESTO, Partizanska cesta 78,
3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: skupna po-
nudbena vrednost znaša 10,453.253 SIT
(brez DDV), lastna proizvodnja.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 ponud-
be, od tega 2 pravilni ponudbi in 1 nespre-
jemljiva ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 13,004.700 SIT (brez DDV),
10,453.253 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 11. 3. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 121-40-450-7/02 Ob-65779
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,

3000 Celje, faks 03/42-51-115, tel.
03/42-51-200.

3. Datum izbire: 8. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: laboratorijska oprema:
– aparat za ionsko kromatografijo,
– laboratorijski pH in ionoselektivni

meter,
– sušilnik (2 komada),
– vodni termostat,
– avtomatski podajalnik vzorcev za apa-

rat Purge and Trap (P&T) koncentrator za
model HP 7695 (serija 3000),

– preparativna tehtnica nosilnost 5 kg,
– avtoklav za dekontaminacijo odpad-

kov (2 kom).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– laboratorijski pH in ionoselektivni me-

ter, vodni termostat, sušilnik (2 kom), kon-
duktometer, preparativna tehtnica nosilnost
5 kg, avtomatski podajalnik vzorcev za apa-
rat Purge and Trap (P&T) koncentrator za
model HP 7695 (serija 3000):

· cena: 55%,
· fiksna cena rednega servisiranja: 10%,
· dostopnost servisiranja: 5%,
· garancija: 10%,
· plačilni pogoji: 20%;
– aparat za ionsko kromatografijo:
· cena: 40%,
· fiksna cena servisiranja in validacije:

10%,
· dostopnost servisiranja: 5%,
· garancija: 10%,
· tehnične lastnosti: 15%,
· plačilni pogoji: 20%;
– avtoklav:
· cena: 20%,
· fiksna cena rednega servisiranja in ka-

libracije: 10%,
· dostopnost servisiranja: 10%,
· garancija: 20%,
· tehnične lastnosti: 20%,
· plačilni pogoji: 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– aparat za ionsko kromatografijo – Do-

nau Lab d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana,
– vodni termostat – Donau Lab d.o.o.,

Tbilisijska 85, Ljubljana,
– laboratorijski pH in ionoselektivni me-

ter – Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
Maribor,

– konduktometer – Mikro + Polo d.o.o.,
Lackova 78, Maribor,

– sušilnik (2 kom) – Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, Maribor,

– avtoklav za dekontaminacijo odpad-
kov (2 kom) – Mikro + Polo d.o.o., Lacko-
va 78, Maribor,

– avtomatski prodajalnik vzorcev za
aparat Purge and Trap (P&T) koncentrator
za model HP 7695 (serija 3000) – Merel
d.o.o., Ulica ob gozdu 25, Selnica ob
Dravi,

– preparativna tehtnica nosilnost 5 kg –
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– aparat za ionsko kromatografijo:

9,941.520 SIT, 9,941.520 SIT,
– laboratorijski pH in ionselektivni me-

ter: 520.000 SIT, 358.550 SIT,
– sušilnik (2 kom): 391.750 SIT,

329.340 SIT,
– vodni termostat: 319.010 SIT,

203.520 SIT,
– avtomatski podajalnik vzorcev za apa-

rat Purge and Trap (P&T) koncentrator za
model HP 7695 (serija 3000). 4,981.986
SIT, 3,396.360 SIT,

– preparativna tehtnica nosilnost 5 kg:
744.030 SIT, 735.000 SIT,

– avtoklav za dekontaminacijo odpad-
kov: 12,181.368 SIT, 10,241.140 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 87-88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57876.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 121-40-450-5/02 Ob-65780
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,

3000 Celje, faks 03/42-51-115, tel.
03/42-51-200.

3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivne dobave laboratorij-
skega materiala za obdobje enega leta;

– dehidrirane podloge, dodatki in kemi-
kalije,

– diski in trakovi za testiranje občutlji-
vosti na antibiotike,

– testi za identifikacijo bakterij,
– serološki testi,
– serološki testi vezani na aparat VIDAS,
– laboratorijska plastika,
– laboratorijska steklovina,
– ostali potrošni materiali.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– laboratorijski material: cena: 50%, re-

ference: 20%, plačini pogoji 30%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– dehidrirane podloge, dodatki in kemi-

kalije (Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana, Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
Maribor, Kemofarmacija d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana, Kefo Lab d.o.o., Brnči-
čeva 29, Ljubljana, Medias International
d.o.o. Leskoškova cesta 9/d, Ljubljana,
Remas d.o.o. Koseška 8, Ljubljana, Mari-
tim d.o.o., Na Rojah 25, Ljubljana),
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– diski in trakovi za testiranje občutlji-
vosti na antibiotike (Medias International
d.o.o., Leskoškova cesta 9/d, Ljubljana,
Mediline d.o.o., Perovo 30, Kamnik, Ke-
mofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100, Ljub-
ljana),

– testi za identifikacijo bakterij (Medias
International d.o.o., Leskoškova cesta 9/d,
Ljubljana, Mikro + Polo d.o.o., Lackova
78, Maribor, Maritim d.o.o., Na Rojah 25,
Ljubljana, Remas d.o.o., Koseška 8,
Ljubljana, Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
Ljubljana, Mediline d.o.o., Perovo 30,
Kamnik),

– serološki testi (Medis d.o.o., Brnči-
čeva 1, Ljubljana, Sanolabor d.d., Lesko-
škova 4, Ljubljana, Mikro + Polo d.o.o.,
Lackova 78, Maribor, Remas d.o.o., Ko-
seška 8, Ljubljana, Maritim d.o.o., Na Ro-
jah 25, Ljubljana, Kemofarmacija d.d., Ce-
sta na Brdo 100, Ljubljana, Mediline
d.o.o., Perovo 30, Kamnik),

– serološki testi vezani na aparat Vidas
(Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, Mari-
bor),

– laboratorijska plastika (Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, Mediline
d.o.o., Perovo 30, Kamnik, Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, Maribor, Golias La-
bortehnika, Hinko Golias s.p., Groharjeva
6, Ljubljana),

– laboratorijska steklovina (Kemofaram-
cija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
Kefo Lab d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
Mikro + Polo, Lackova 78, Maribor, Sano-
labor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana),

– ostali potrošni material (Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, Remas
d.o.o., Koseška 8, Ljubljana, Golias La-
bortehnika, Hinko Golias s.p., Groharejva
6, Ljubljana, Labena d.o.o., Šmartinska ce-
sta 130, Ljubljana, Mikro + Polo d.o.o.,
Lackova 78, Maribor).

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54862.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 121-40-450-7/02 Ob-65781
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,

3000 Celje, faks 03/42-51-115, tel.
03/42-51-200.

3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava pisarniškega
in potrošnega materiala za obdobje ene-
ga leta;

– tonerji in trakovi,
– papir,
– papirni izdelki,
– pisala,

– pisarniki pribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– pisarniški in drugi potrošni material:

cena: 70%, reference: 10%, plačini pogoji
20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– tonerji in trakovi (Mladinska knjiga Bi-
rooprema d.d., Dunajska c. 121, Ljublja-
na, DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana),

– papir (Mladinska knjiga Birooprema
d.d., Dunajska c. 121, Ljubljana),

– papirni izdelki (Mladinska knjiga Biro-
oprema d.d., Dunajska c. 121, Ljubljana,
DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana),

– pisala (Mladinska knjiga Birooprema
d.d., Dunajska c. 121, Ljubljana, DZS d.d.,
Mali trg 6, Ljubljana),

– pisarniški pribor (Mladinska knjiga Bi-
rooprema d.d., Dunajska c. 121, Ljublja-
na, DZS d.d., Mali trg 6 Ljubljana).

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– tonerji in trakovi: 4,465.410,55 SIT,

4,071.400,90 SIT;
– papir: 1,609.748,29 SIT,

1,471.601,73 SIT;
– papirni izdelki: 1,455.493,85 SIT,

1,226.567,92 SIT;
– pisala: 152.248,25 SIT, 140.402,32

SIT;
– pisarniški pribor: 794.219,08 SIT,

743.660,95 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 82 z dne 19. 10. 2001, Ob-56750.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Su 040801/2001 Ob-65892
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novem

mestu.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče

v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo
mesto.

3. Datum izbire: 6. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: dobava pisarniškega in dru-
gega potrošnega materiala v letu 2002
in 2003; Okrožno sodišče v Novem
mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po vnaprej določenih meri-
lih (skupna ponudbena cena, ponudbena
cena po količini najobsežnejših artiklov idr.)
je izbrani ponudnik dosegel najboljšo sku-
pno oceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS Založništvo in tr-
govina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: letno
7,695.313,20 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: letno 12,148.248,55 SIT z DDV in
7,695.313,20 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Novem mestu

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

Ob-65501
1. Naročnik: Dom starejših občanov Čr-

nomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra

19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dozidava jedilnice in
večnamenskega prostora v DSO Črno-
melj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena do 80
točk, rok dokončanja del do 10 točk, ISO
standard 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Begrad d.d. Novo mesto,
Kočevarjeva 4, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
48,077.101,70 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,763.073,42 SIT
brez DDV.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,716.803,30 SIT brez DDV,
48,077.101,70 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99 z dne 7. 12. 2001, Ob-59829.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-55279.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Dom starejših občanov Črnomelj

Ob-65586
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova komunalne in-
frastrukture in uličnega tlaka v ulicah, ki
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so zajete v II. fazi obnove starega mesta
Piran, Mesto Piran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
usposobljenost, reference že opravljenih
del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Alea group d.o.o., Glavni
trg 12, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
88,950.124,28 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 22,513.038 SIT.

9. Število prejetih ponudb: sedem po-
nudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 127,172.598,62 SIT in
88,950.124,28 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

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. 60/02 Ob-65496
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova

ulica 12, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-32-450.

3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sklenitev

prostovoljnega dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja za zaposlene v jav-
nem podjetju Komunala Novo mesto
d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. višina vstopnih stroškov 40 točk,
2. garantirani donos 35 točk,
3. višina skupne obračunane mesečne

premije 25 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Adriatic d.d. Koper,
PE Novo mesto, Novi trg 1, Novo mesto .

7. Pogodbena vrednost: 712.000
SIT/mesec.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 769.605 SIT/mesec in 712.000
SIT/mesec.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 60/02 Ob-65497
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova uli-

ca 12, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje in

vzdrževanje javnih površin v Novem
mestu in Straži, izvajanje zimske službe
na javnih površinah v Novem mestu,
vzdrževanje vodnjakov na Glavnem trgu
in Novem trgu v Novem mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trata d.o.o. Novo
mesto, Brod 68, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 93,072.491
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 97,967.499 SIT, 93,072.491 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 60/02 Ob-65498
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova uli-

ca 12, 8000 Novo mesto, tel.
07/39-32-450.

3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– skl. I. požarno zav. objektov,

opreme, drobnega inventarja in zalog,
– skl. II. strojelomno zav. mehanske

opreme,
– skl. III. vlomsko zav.,
– skl. IV. zav. računalnikov,
– skl. V. zav. vozil,
– skl. VI. zav. odgovornosti Komu-

nala Novo mesto d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adriatic d.d. Koper,
PE NM, Novi trg 1, Novo mesto (skl. I, II.,
V., VI.), Slovenica d.d., Podružnica NM,
Ljubljanska c. 27, Novo mesto (skl. IV.),
Zavarovalnica Maribor d.d. PE Novo mes-
to, Zwittrova 1, Novo mesto (skl. III.).

7. Pogodbena vrednost:
– skl. I. 1,109.376,69 SIT,
– skl. II. 5,945.564,83 SIT,
– skl. III. 70.568,40 SIT,

– skl. IV. 209.010 SIT,
– skl. V. 6,485.229,37 SIT in
– skl. VI. 1,191.056,13 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skl. I. 1,953.187,85 SIT,

1,109.376,69 SIT,
– skl. II. 11,196.711,36 SIT,

5,945.564,83 SIT,
– skl. III. 70.568,40 SIT, 56.058 SIT,
– skl. IV. 260.126,68 SIT, 209.010

SIT,
– skl. V. 9,803.985 SIT, 6,485.229,37

SIT in
– skl. VI. 4,285.721,88 SIT,

1,191.056,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-65502
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12;
8270 Krško; faks 07/492-15-28; tel.
07/480-26-19; e-mail: vesna.vucilov-
ski@nek.si.

3. Datum izbire: naročilo izdano 26. 2.
2002.

4. Vrsta in obseg storitev: The Baffle
Bolting Patterns Safety Assessment for
NPP Krško – Alternativna metoda (Ana-
liza/ocenjevanje rezultatov UT inšpek-
cije vijakov distančnih plošč v spod-
njem gorivnem vložku v NEK v remontu
2002).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Westinghouse Elec-
tric Europe S.A., Boulevard Paepsem 20,
1070 Brussels, Belgium.

7. Pogodbena vrednost: 21,426.400
SIT (=83.000 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 01/312179 Ob-65503
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
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3. Datum izbire: 21. 1. 2002.
6. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalcev zavarovalniških storitev za potre-
be Mestne uprave Mestne občine Ljub-
ljana:

– sklop I – zavarovanje nepremičnin in
opreme,

– sklop II – zavarovanje vozil,
– sklop III – zavarovanje likovnih del, ki

so v uporabi pri Mestni občini Ljubljana,
– sklop IV – kolektivno nezgodno zava-

rovanje,
– sklop V – zavarovanje odgovornosti.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
a) vrednost premije za prvo leto zavaro-

vanja – maksimalno 70 točk,
b) čas, potreben za izplačilo celotne

odškodnine oziroma v pogodbi določene
zavarovalne vsote (v dnevih), ne glede na
višino odškodnine oziroma zavarovalne
vsote – maksimalno 5 točk,

c) razmerje (koeficient) med čistimi te-
hničnimi rezervacijami in čistim prihodkom
od zavarovalnih premij – maksimalno 15
točk,

d) stopnja pokritosti kratkoročnih ob-
veznosti – maksimalno 10 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop I – zavarovanje nepremičnin in
opreme: Zavarovalnica Triglav d.d., OE
Ljubljana, Verovškova ul. 60b, Ljubljana,

– sklop II – zavarovanje vozil: Zavaro-
valnica Triglav d.d., OE Ljubljana, Verov-
škova ul. 60b, Ljubljana,

– sklop III – zavarovanje likovnih del, ki
so v uporabi pri Mestni občini Ljubljana:
Zavarovalnica Triglav d.d., OE Ljubljana,
Verovškova ul. 60b, Ljubljana,

– sklop IV – kolektivno nezgodno zava-
rovanje: Zavarovalnica Triglav d.d., OE
Ljubljana, Verovškova ul. 60b, Ljubljana,

– sklop V – zavarovanje odgovornosti:
Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva ul.
3, 2507 Maribor.

7. Pogodbena vrednost
– sklop I – 5,832.153 SIT,
– sklop II – 6,325.210 SIT,
– sklop III – 72.449 SIT,
– sklop IV – 810.540 SIT,
– sklop V – 493.841,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 za vsak

sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop I: 6,156.237 SIT, 5,832.153

SIT,
– sklop II: 7,342.337 SIT, 6,325.210

SIT,
– sklop III: 115.899 SIT, 72.449 SIT,
– sklop IV: 1,485.483 SIT, 810.540

SIT,
– sklop V: 658.955 SIT, 493.841,53

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 17123-308/85-01 Ob-65536
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer stanovanja Ministrstva za notra-
nje zadeve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na priznano sposo-
bnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpi-
som za oddajo naročila storitve po omeje-
nem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, za priznanje spo-
sobnosti za vrednotenje državnega premo-
ženja (izbor cenilcev): nepremičnin (poslov-
nih prostorov, stanovanj in stanovanjskih
hiš, premožnih objektov, stavbnih zemljišč)
in premičnin (prevoznih sredstev, opreme
poslovnih prostorov in stanovanj), je na po-
vabilo k oddaji ponudbe prispelo 7 pravo-
časnih in pravilno opremljenih ponudb. Na-
ročnik je ponudbe ocenil na osnovi merila
“cena” ter izbral najcenejšo ponudbo
kandidata, kot je navedeno v 6. točki te
objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tajnik Venčeslav, Ker-
snikova 14, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 40.365 SIT z
vključenim davkom od osebnih prejemkov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe:  86.250  SIT  z  vključenim
davkom od osebnih prejemkov, 40.365
SIT z vključenim davkom od osebnih
prejemkov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano dne 7. 9. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: objavljen
v Uradnem listu RS, št. 11, z dne 16. 2.
2001, Ob-43883.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 404-39/2002 Ob-65584
4042-105/01

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, faks 01/478-32-38.

3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
a) finančne storitve v zvezi z nalo-

žbami iz proračunskih sredstev po jav-

nih razpisih ministrstva, za sanacijo po-
djetij,

b) finančne storitve v zvezi z nalo-
žbami iz proračunskih sredstev po jav-
nem razpisu ministrstva iz leta 1999 za
sofinanciranje investicij v obnovo in raz-
voj turističnih objektov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN
- edini ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nova ljubljanska ban-
ka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,170.000
SIT, brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,170.000 SIT, brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 3. 2002.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 44/652/2002 Ob-65622
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Datum izbire: 22. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

elektromontažnih del – montaža sekun-
darne opreme, za objekt RTP 400/110
kV Krško z razpletom DV.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(72%), plačilni pogoji (3%), potrjene pozi-
tivne reference izvajalca za tovrstna dela
na objektih znotraj elektroenergetskega si-
stema Slovenije (20%), potrjene pozitivne
reference izvajalca za tovrstna dela na ob-
jektih v elektroenergetskih sistemih držav
Evropske unije (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Prelo-
ška c. 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
108,986.584,76 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,980.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 129,885.050,61 SIT;
105,627.409,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Elektro-Slovenija d.o.o.
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Št. 4142-1/2002 Ob-65630
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica

10, 6000 Koper, faks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-36.

3. Datum izbire: 28. 1. 2002 in 26. 2.
2002.

4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevozov šolskih otrok v Mestni občini
Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave, izvedenem v skladu z 2. točko pr-
vega odstavka 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: I&I, Avtobusni prevozi
d.d.; Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 101,029.558
SIT; 24,803.100 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 21,653.874 SIT;
12,108.600 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogajanja so bila izvedena s ponu-
dnikoma, ki sta na neuspešno zaključeni
predhodni odprti postopek oddaje javnega
naročila oddala pravilno ponudbo kot edi-
na ponudnika za posamezen sklop razpi-
snih območij.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 2. 3. 2001, Ob-44322.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Mestna občina Koper

Ob-65632
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 5.000 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Weser-Petrol GmbH
& Co. Cuxhavener Straße 42/44, Bremen,
Zvezna republika Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 201.600
EUR.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 201.600 EUR.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1,15 EUR/mes/m3, 1,12
EUR/mes/m3.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: Uradni
list RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, Ob-43771.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov

Ob-65633
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, m.podkriznik@zord.org.

3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 10.000 m3 neosvinčenega motor-
nega bencina NMB 95.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Weser Petrol GmbH
& Co. KG, Cuxhavener Straße 42/44, Bre-
men, Zvezna republika Nemčija

7. Pogodbena vrednost: 482.400 EUR
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 482.400 EUR.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1,34 EUR/m3/mes, 1,50
EUR/m3/mes.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, Ob-43771.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov

Ob-65635
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezer-

ve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, m.podkriznik@zord.org.

3. Datum izbire: 15. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 15.000 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Weser Petrol GmbH
& Co. KG, Cuxhavener Straße 42/44, Bre-
men, Zvezna republika Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 604.800
EUR.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1,15 EUR/mes/m3, 1,12
EUR/mes/m3.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: Uradni

list RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, Ob-43771.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov

Št. 4/01 Ob-65644
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica

6, 1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: sklep o reazveljavitvi
postopka z dne 5. 3. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: drobljenje
odpadkov na odlagališču komunalnih
odpadkov Barje v Ljubljani za leto
2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: razveljavitev postopka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 30.050 SIT/ef. uro, 29.600
SIT/ef. uro.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razveljavitev postopka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 5/01 Ob-65646
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica

6, 1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: sklep o razveljavitvi po-
stopka z dne 5. 3. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: mletje le-
snih odpadkov in/ali sejanje komposti-
ranih lesnih odpadkov v letu 2002 na
odlagališču nenevarnih odpadkov Bar-
je v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: razveljavitev postopka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 792 SIT/m3, 711 SIT/m3.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razveljavitev postopka.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-65649
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova uli-

ca 12, 8000 Novo mesto, telefon
07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vnos po-

datkov v GIS katastra Komunala Novo
mesto d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: DFG Consulting
d.o.o., Pivovarniška 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,876.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 47,284.650 SIT, 11,876.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 3. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 4803 Ob-65656
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-02-0, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 3. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: QA aktiv-

nosti v NE Krško za leto 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, lahko to naročilo izpolni le
določen izvajalec del ali storitev in, ker gre
pri tem naročilu za nove storitve, ki so po-
novitev podobnih storitev in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je naročnik oddal prejšnja
naročila. To je Nutec, d.o.o., Ljubljana, ki je
na področju QA programa NE Krško sode-
loval že vse od začetka obratovanja NEK, in
sicer na vseh aktivnostih QA programa, kot
so npr. Sodelovanje in nadzor delovnih pro-
cesov na strojnem področju, Spremljanje
implementacije komentarjev v postopke za
remontne aktivnosti, Sodelovanje pri nad-
zoru testiranja in izvedb aktivnoti za vzdrže-
vanje opreme, sodelovanje pri izdelavi po-
ročil zunanjih sodelavcev, sodelovanje in
nadzor delovnih procesov spremljanja gori-
va za čas remontov v NEK ipd.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nutec, d.o.o.,Večna
pot 11, 1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,954.282,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,954.282,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 4803 Ob-65658
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-02-00, faks:
07/49-22-888.

3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: aktivnosti

na NE Krško AOV programu za leto
2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, lahko to naročilo izpolni
le določen izvajalec del ali storitev in, ker
gre pri tem naročilu za nove storitve, ki so
ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je naročnik oddal prejšnja
naročila. To je NUTEC, d.o.o., Ljubljana,
ki je na področju AOV programu NE Krško
sodeloval že vse od začetka obratovanja
NEK, in sicer na vseh aktivnostih AOV pro-
grama, kot so npr. izdelava AOV projektne-
ga priročnika, Kategorizacija AOV progra-
ma in definicija obsega, izdelava baze po-
datkov AOV programa, preverjanje vhodnih
podatkov za bazo podatkov, ipd.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: NUTEC,d.o.o.,Večna
pot 11, 1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,020.655
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,020.655 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 7/2002 Ob-65688
1. Naročnik: Javno podjetje Vodo-

vod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302

3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično in

tehnično varovanje objektov v upravlja-
nju Javnega podjetja Vodovod- Kanali-
zacija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z

neposredno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sintal d.d., Zaloška c.
143, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,363.378
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 3. 2002.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija

d.o.o., Ljubljana

Št. 6/2002 Ob-65689
1. Naročnik: Javno podjetje Vodo-

vod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava

osebnih in kombiniranih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pleško Cars d.o.o.,
Tržaška c. 426, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost:
43,117.908,72 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 3. 2002.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija

d.o.o., Ljubljana

Št. 8/2002 Ob-65690
1. Naročnik: Javno podjetje Vodo-

vod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovni nad-

zor zdravstvene ustreznosti pitne vode.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 3. točke
110. člena Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 43,865.313
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
mora, skladno s Pravilnikom o zdravstveni
ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št.
47/97 in spremembe 7/00), zagotavljati
stalni strokovni nadzor zdravstvene ustrez-
nosti pitne vode in varnosti vodooskrbe na
sistemih, s katerimi upravlja. Po cit. Pravil-
niku je za izvajanje nadzora zdravstvene
ustreznosti in varnosti vodooskrbe poobla-
ščen območni zdravstveni zavod, to je In-
štitut za varovanje zdravja Republike Slo-
venije, Trubarjeva 2, Ljubljana (IVZ-RS), ki
je pridobil še posebno mnenje Ministrstva
za zdravstvo Republike Slovenije z dne
14. 1. 1999, ki potrjuje, da je IVZ “edini
javni zavod za opravljanje laboratorijske di-
agnostike in druge meritve, vezane na higi-
ensko, epidemiološko in zdravstveno-eko-
loško dejavnost.”

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2002.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana

Št. 01/2 Ob-65695
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Go-

renjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, tel. 04/20-82-000.

3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja pra-

nja perila in prevzem 2 delavk.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Bistra, kemična čistil-
nica in pralnica d.o.o., Spodnji trg 12,
4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 10,545.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,690.000 SIT; 10,545.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 2.3.-1046/02 Ob-65745
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-

lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

predinvesticijske zasnove “Povečanje
hitrosti na progi Ljubljana – Zidani most
– Maribor (1. in 2. faza)” in Feasibility
Study “The raliway line Ljubljana – Zi-
dani most – Maribor upgrading for hig-
her speed /1st and 2nd phase/”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire; višina ponudbene cene,
usposobljenost strokovnega kadra, rok iz-
vedbe javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Prometni institut Ljub-
ljana d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,078.510
SIT (vključuje DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe 14,518.000 SIT, 12,078.510 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet

Ob-65770
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12;
8270 Krško; faks: 07/49-21-528; tel.:
07/48-02-452; e-mail: violetta.free-
land@nek.si.

3. Datum izbire: naročilo izdano 11. 3.
2002.

4. Vrsta in obseg storitev: “Beacon
6.0.0. Special Topics Training“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Westinghouse Elec-
tric Company, Nuclear Fuel, Columbia Fu-
el Site, PO Drawer R., Columbia, South
Carolina 29250, USA.

7. Pogodbena vrednost:
11,517.844,50 SIT (=USD 54.250,00).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna

Krško

Št. 35208/0003/2001 Ob-65782
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 25. februar 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja kon-

cesije za urejanje javnih zelenih povr-
šin v Mestni občini Celje v dveh obmo-
čjih (sklopih) za obdobje 7 let:

a) prvo območje (sklop): urejanje javnih
zelenih površin ob mestnih vpadnicah ter
košnja trave v krajevnih skupnostih,

b) drugo območje (sklop): urejanje vseh
ostalih javnih zelenih površin in preostala
dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva
zelenih površin v mestnih četrtih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili sta bili za oba sklopa
enaki, in sicer:

1. kakovost in realnost predloženih od-
prtih kalkulacij ter cena storitev in

2. dosedanje reference ponudnika. Iz-
brani ponudnik za posamezno območje je
zbral največ točk glede na objavljeni merili.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) prvo območje (sklop): Ekos, Ureja-
nje parkov in zelenic, Janez Škoberne s.p.,
Laze pri Dramljah 17, 3222 Laze pri Dram-
ljah,

b) drugo območje (sklop): Vrtnarstvo Ce-
lje d.o.o, Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
a) prvo območje (sklop): 17,500.000

SIT z DDV,
b) drugo območje (sklop): 77,500.000

SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izbrana ponudnika
nimata podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb:
a) prvo območje (sklop): 2,
b) drugo območje (sklop): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) prvo območje (sklop): 17,500.000

SIT z DDV in 26,692.674,97 SIT z DDV,
b) drugo območje (sklop): 77,500.000

SIT z DDV in 95,976.676,70 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

Mestna občina Celje

Št. 042/2001 Ob-65897
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: radiološki

monitoring v okolici NE Krško za leta
2002, 2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Uradni list SFRJ, št. 40/86
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Podelitev koncesij

Ob-65628
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 13. čle-
na Odloka – koncesijskega akta za podeli-
tev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja s čistilno napravo in izvajanje go-
spodarske javne službe odvajanja komu-
nalnih, odpadnih in padavinskih voda v Ob-
čini Prebold (Ur. l. RS, št. 56/00) objavlja
Občina Prebold

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja in izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja,
odvajanja in čiščenja komunalnih,

odpadnih in padavinskih voda v Občini
Prebold

1. Naročnik – koncedent: Občina Pre-
bold.

2. Naslov naročnika: Občina Prebold,
Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold, tel.:
03/703-64-00, faks: 03/703-64-05,
e-mail: obcina.prebold@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve: koncesija za
izgradnjo kanalizacijskega omrežja na ob-
močju Občine Prebold ter izvajanje gospo-
darske javne službe zbiranja, odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda na
območju občine Prebold na podlagi veljav-
ne slovenske zakonodaje s področja odva-
janja odpadnih voda ter ob upoštevanju
normativov Evropske skupnosti.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: celotno območje obči-
ne Prebold.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.

Javni razpisi

Dopolnitev

Ob-65572
V javnem razpisu za sofinanciranje pro-

grama Znanost mladini v letu 2002, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 16 z dne
22. 2. 2002, Ob-64606, se v drugi točki
razpisa za besedilom: “Predmet razpisa je
sofinanciranje programov raziskovalne de-
javnosti med mladimi, ki bodo zagotavljali:”
doda prva alinea, ki se glasi:

– krepitev popularizacije znanosti in
raziskovalnega dela, predvsem med
osnovnošolsko in srednješolsko mla-
dino.

V osmi točki razpisa se podaljša rok za
predložitev vlog do 4. 4. 2002 do 12. ure.

V deveti točki se popravi datum odpira-
nja vlog. Novi datum je ponedeljek, 8. 4.
2002 ob 10. uri.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-65746

Sklep o izboru
Centralna čistilna naprava

Celje – naprava
Slovenija

1. Številka objave: Europeaid/
112230/D/W/SI.

2. Datum objave razpisa: 4. januar 2002.
3. Število  in  nazivi  posameznih  sklo-

pov:  en  sklop:  naprava  za  čiščenje
odpadnih voda Celje – naprava, št.
2000/SI/16/P/PE/001/1.

4. Pogodbena vrednost: 7,540.022,10
EUR.

5. Datum izbora: 27. februar 2002.
6. Število prejetih ponudb: 8.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudni-

ka: VA TECH WABAG Gmbh, Siemensstras-
se 89, A – 1210 Vienna.

V imenu ponudbenega konzorcija z Go-
renje GTI d.o.o. in Vegrad d.d.

Mestna občina Celje

Ob-65747

Works contract award notice
Wastewater Treatment Plant Celje –

Plant
Slovenia

1. Publication reference: Europeaid/
112230/D/W/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: 4th January 2002.

3. Lot number and lot title: single lot:
Wastewater Treatment Plant Celje – Plant,
No 2000/SI/16/P/PE/001/1.

4. Contract value: 7.540.022,10 EUR.
5. Date of award of the contract: 27th

February 2002.
6. Number of tenders received: 8.
7. Name and address of successful ten-

derer: VA TECH WABAG Gmbh, Sie-
mensstrasse 89, A – 1210 Vienna.

On behalf of the Joint Venture with
Gorenje GTI d.o.o. and Vegrad d.d.

Municipality of Celje

(str. 335), kjer je bila objavljena Določba o
določitvi organizacij združenega dela, ki
izpolnjujejo pogoje za sistematično pre-
iskovanje kontaminacije z radioaktivnimi
snovmi, določa za izvedbo radiološkega
monitoringa Inštitut “Ruđer Bošković” Za-
greb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inštitut “Ruđer Bošk-
ović” Zagreb, Bijenička cesta 54, 10000
Zagreb, Hrvaška.

7. Pogodbena vrednost: 105,193.695
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 105,193.695 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deli za dobo do 30 let (pričetek del 2002,
dokončanje 2005).

8. (a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Prebold,
Hmeljarska 3, 3312 Prebold, kontaktna
oseba Metka Šribar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na transak-
cijski račun Občine Prebold št.
01000-0100004658. Ponudniki, ki so so-
delovali v prvem razpisu, ki je bil razveljav-
ljen, lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Prebold, Hmeljarska 3,
3312 Prebold, sprejemna pisarna, s pripi-
som “Ne odpiraj – javni razpis kanalizacija
koncesija“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Prebold.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
25.000 EUR.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
razpisni dokumentaciji in koncesijski po-
godbi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: definirani bodo v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali  je  izvedba  naročila  te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, odločitev o podelitvi koncesije 60 dni
od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudbe: v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 3. 2002.

Občina Prebold
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Št. 50-51/2001 Ob-65697 
1D�SRGODJL�8UHGEH�R� L]YDMDQMX�VSRUD]XPD�R�SURVWL� WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR� LQ�5HSXEOLNR�+UYDãNR� WHU�]DþDVQL�
uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
(UraGQL�OLVW�56��ãW�����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW��8UDGQL�OLVW�
RS, št. 107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
r a z p i s 

za razdelitev dela carinskih  kvot, ki se de OL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�
skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter 
]DþDVQL�XSRUDEL�VNOHSD�ãW����VNXSQHJD�RGERUD�SR�6SRUD]XPX�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSubliko Slovenijo in 

Republiko Hrvaško 
 

I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 
2. Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter� ]DþDVQL� XSRUDEL�
sklepa št. 5 skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list 
56��ãW����������QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    
0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali 

drugih sladil 
 

  

0401 20 –��=�YHþ�NRW���PDV���GR�YNOMXþQR���PDV���PDãþREH� 
– –��GR�YNOMXþQR���PDV��� 

  

0401 20 11 – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�GYHK�OLWURY 
 

125  

 
0401 20 91 

– – nad 3 mas. %: 
– – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�GYHK�OLWURY 
 

 
125 

 

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil 
 

13  

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem 
ali kakavom 
 

100  

0405 Maslo ter druge PDãþREH�LQ�ROMD��GREOMHQL�L]�POHND��POHþQL�QDPD]L 
 

25  

0406 Sir in skuta   
0406 20 –  Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst 

 
13   

0406 30 –  Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu 
 

100  

0406 40 –��6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDle v jedru sira 
 

25  

0406 90 –  Sir, drug 
 

75  

0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 
 

75  

0705  6RODWD��/DFWXFD�VDWLYD��LQ�UDGLþ��&LFKRULXP�VSS����VYHåD�DOL�RKODMHQD 
 

125  

0707 00 .XPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

100  

0808 Jabolka, hruške in NXWLQH��VYHåH   
0808 10 –  Jabolka 

 
250 do: 15. 7. 2002 

1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD   
1001 90 –  Drugo 

 
1.625 do: 30. 6. 2002 
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1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 
 

125  do: 30. 6. 2002 

2204 9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD vina; grozdni mošt, razen 
tistega iz tar. št. 2009 

  

 –  Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z 
dodajanjem alkohola: 

  

2204 21 – –��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O 
 

55   

 
���� �.MHU� MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD� OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWne  ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse 

tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
 
������3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH� GR� Xvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe se posredujejo na obrazcu, kL� XVWUH]D� Y]RUFX� L]� SULORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
skladu z  drugim oGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNODUDFLMR�]D�YQRV�EODJD�
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-53/2002 Ob-65731 
1D�SRGODJL�8UHGEH�R�L]YDMDQMX�VSRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�'UåDYR�,]UDHO��8UDGQL�OLVW�56��ãW��
�������� LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW��8UDGni list RS, št. 107/01) 
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK��NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�

skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti t UJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�'UåDYR�,]UDHO 
 

I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 
8UHGEH�R�L]YDMDQMX�VSRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�'UåDYR�,]UDHO�QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�
UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
 

Obdobje (rok) 
 uvoza  

    
0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ�� 

– od 1. januarja do 14. maja. 
– od 1. novembra do 31. decembra. 

50   
 do: 14. 5. 2002 in 
od: 1. 11. do: 31. 12. 2002 
 

 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH� GR� XYR]D� EODJD� Y� RNYLUX� SRVDPH]QH� FDULQVNH� NYRWH� Y� URNX� ��� GQL� SR�
objavi tega razpisa pri Agenciji Republike Slovenije za�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadalnjem besedilu: agencija). 
 
3RQXGEH� VH� SRVUHGXMHMR� QD� REUD]FX�� NL� XVWUH]D� Y]RUFX� L]� SULORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
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9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNODUDFLMR�]D�YQRV�EODJD�
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQe blaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki 
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-52/2002 Ob-65733 
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo� LQ� 5HSXEOLNR� 7XUþLMR� LQ� ]DþDVQL�
XSRUDEL�VSUHPHPE� LQ�GRSROQLWHY�SURWRNROD���6SRUD]XPD�R�SURVWL� WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR� LQ�5HSXEOLNR�7XUþLMR�
�8UDGQL�OLVW�56��ãW����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLh kvot (Uradni list 
RS, št. 107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK��NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�
skladu z Uredbo o   izvajanju sporaz XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�5HSXEOLNR�7XUþLMR in 

]DþDVQL�XSRUDEL�VSUHPHPE�LQ�GRSROQLWHY�SURWRNROD���6SRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�
5HSXEOLNR�7XUþLMR 

 
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 
2 8UHGEH� R� L]YDMDQMX� VSRUD]XPD� R� SURVWL� WUJRYLQL� PHG� 5HSXEOLNR� 6ORYHQLMR� LQ� 5HSXEOLNR� 7XUþLMR� LQ� ]DþDVQL� XSRUDEL�
sprememb in dopolnitev protokola 3 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko SlovenijR� LQ�5HSXEOLNR�7XUþLMR�(Uradni 
OLVW�56��ãW����������QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH� UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
kvot. 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD���� 

(t) 

Obdobje (rok) 

uvoza (2)  

    

0406 Sir in skuta 50  

0406 90 – Sir, drug:   

 – – drugi:   

0406 90 29 – – –�NDþNDYDO   

 – – – feta:   

0406 90 31 – – – –�L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�

NRQWHMQHUMLK�V�VODQLFR�DOL�Y�PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�NRåH 

  

0406 90 33 – – – – drugo   

 – – – drugo:   

0406 90 50 – – – –�VLUL�L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�V�VODQLFR�DOL�Y�

PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�NRåH 

  

 – – – – drugo:   

 – – – – –�]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���LQ�YVHEQRVWMR�

YRGH��L]UDþXQDQH�Y�QHPDãþREQL�VQRYi: 

  

 – – – – – –�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV���   

 – – – – – – –�GUXJL�VLUL�]�YVHEQRVWMR�YRGH��L]UDþXQDQH�QHPDãþREQLK�

snovi: 

  

0406 90 86 – – – – – – – –��YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV��   

0406 90 87 – – – – – – – –�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����PDV��   
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0406 90 88 II. – – – – – – –�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����

mas.% 

 

  

0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 

 od 1. januarja do 14. maja 

 

500 do: 14.5.2002 

(1)   .MHU� MH� QDYHGHQD� UD]SLVDQD� NROLþLQD� OH� Y� RNYLUX� ãWLULPHVWQH� � WDrifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne 
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

������3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH� GR� XYR]D� EODJD� Y� RNYLUX� SRsamezne carinske kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz prLORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDnu skupaj z deklaracijo za vnos blaga 
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Št. 50-55/2002  Ob-65734 
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list 
56��ãW���������� LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� �8UDGQL� OLVW�56��ãW� 
107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK� �NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�
skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 
(Uradni list RS, št. 110/01) 

 
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 
1 Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 
��������QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    
0409 Med, naravni 50 t 

 
do: 30. 6. 2002 

0409 Med, naravni 25 t od: 1. 7. 
do: 30. 9. 2002 
 

0409 Med, naravni 25 t od: 1. 10. 
do: 31. 12. 2002 
 

0702 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ� 1.900 t 
 

 do: 30. 6. 2002 

0702 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ� 600 t od: 1. 10. 
do:31.12.2002 
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0703 10 ýHEXOD�LQ�ãDORWND��VYHåD�DOL�RKODMHQD 500 t do: 1.6.2002 
 

0704 90 =HOMH��NROHUDED��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�NDSXVQLFH��UD]HQ�
FYHWDþH��LQ�EURNROLMD�LQ�EUVWLþQHJD�RKURYWD���VYHåH�DOL�RKODMHQH 
 

2.000 t do: 1.8.2002 

0707 .XPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�Rhlajene 
 

600 t  

2204 9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��JUR]GQL�PRãW��
razen tistega iz tar.št.2009 

  

2204 21 – –��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O 15.000 hl  
2204 29 – –  drugo 35.000 hl  

 
���� �.MHU� MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD� OH�Y�RNYLUX�ãWLUimestne  ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse 

tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
������3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH�do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe se posredujejo na obrazcX�� NL� XVWUH]D� Y]RUFX� L]� SULORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
skladu z  drugLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNODUDFLMR�]D�YQRV�EODJD�
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-54/2002  Ob-65736 
Na podlagi  Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, 
ãW����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYot (Uradni list RS, št. 107/01) 
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
r a z p i s 

]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK��NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�
skladu z Uredbo o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo 

 
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s  prilogo 
2 Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS, št. 111/01) 
QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
 uvoza(2) 

    
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali 

drugih sladil 
    

20  

0406 Sir in skuta   
0406 30 –  Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu 20 

 
 

0703 ýHEXOD��ãDORWND��þHVHQ��SRU�LQ�GUXJH�XåLWQH�þHEXOQLFH��VYHåD�DOL�
ohlajena 
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0808 Jabolka, hruške in kuWLQH��VYHåH   
0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. 

decembra 
200 od: 16.9. 

do:15.12.2002 
 

���� �.MHU� MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD� OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWQH��DOL�ãHVWPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH�� MH dovoljen uvoz za vse 
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 

������3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH� GR� XYR]D� EODJD� Y� RNYLUX� SRVDPH]QH� FDULQVNH kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNOaracijo za vnos blaga 
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-57/2002  Ob-65737 
Na podlagi Uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (Uradni list RS, 
ãW�����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW��8UDGQL�OLVW�56��ãW����������
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK��NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�

skladu z Uredbo o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo 
 

I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 2 
Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo (Uradni list RS, št. 111/01) 
QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    

0406 Sir in skuta   

0406 40   – Sir z modrimi ali podobniPL�åODKWQLPL��SOHVQLPL�QDVWDOLPL�Y�
jedru sira 
 

20  

0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH   

0808 10 –  Jabolka:   

0808 10 10 – –   jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15.  
decembra 

100 od: 16.9. 
do: 15.12.2002 
 

 
(1)  Kjer je navedena razpLVDQD�NROLþLQD�OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH��MH�GRYROMHQ�XYR]�]D�YVH�WDULIQH�SRGãWHYLONH�

v okviru navedene tarifne oznake. 
 
�����3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
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,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe se posredXMHMR� QD� REUD]FX�� NL� XVWUH]D� Y]RUFX� L]� SULORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y 
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
30 dni po prejemu obvestila o dodHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNODUDFLMR�]D�YQRV�EODJD�
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-57/2002  Ob-65739 
1D�SRGODJL�8UHGEH�R�GRORþLWYL�FDULQVNLK�NYRW�]D�OHWR������SR�VSORãQHP�VSRUD]XPX�R�FDULQDK�LQ�WUJRYLQL��*$77����8UDGQL�
OLVW�56��ãW����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJa v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 
107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK� �NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�
skladu z Uredbo  R�GRORþLWYL�FDULQVNLK�NYRW�]D�OHWR������SR�VSORãQHP�VSRUD]XPX�R�FDULQDK�LQ�WUJRYLQL��*$77� 
 
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 
8UHGEH�R�GRORþLWYL�FDULQVNLK�NYRW�]D�OHWR��002 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)  (Uradni list RS, št. 
��������QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�UD]GHOLMR�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih 

sladil 
50   

 –��9�SUDKX��]UQLK�DOL�GUXJLK�WUGQLK�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����PDV���
PDãþREH� 

  

0402 21 – –  brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:   
 – – –  z vsebnostjo mDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���   
0402 21 11 – – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�����NJ   
 – – – –  drugo:   
0402 21 17 – – – – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV��   
0402 21 19 – – – – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV���SD�GR�YNOMXþQR����

mas.% 
  

 – – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�QDG����PDV���   
0402 21 91 – – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR�����NJ   
0402 21 99 – – – –  drugo  

 
 

0405 0DVOR�WHU�GUXJH�PDãþREH�LQ�ROMD��GREOMHQL�L]�POHND��POHþQL�QDPD]L 50  
0405 10 –  Maslo:   
 – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���   
 – – –  naravno maslo:   
0405 10 11 – – – –��Y�L]YLUQHP�SDNLUDQMX�]�QHWR�YVHELQR�GR�YNOMXþQR��NJ   
0405 10 19 – – – –  drugo   
0405 10 30 – – –  rekombinirano maslo   
0405 10 50 – – –  sirotkino maslo   
0405 10 90 – –  drugo   
0405 20 –��0OHþQL�QDPD]L�   
0405 20 10 – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE����PDV���DOL�YHþ��YHQGDU�]�PDQM�NRW�

60 PDV���PDãþREH 
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0405 20 30 – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE����PDV���DOL�YHþ��SD�GR�YNOMXþQR��� mas.% 
PDãþREH 

  

0405 20 90 – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�YHþ�NRW����PDV����YHQGDU�]�PDQM�NRW�
80 PDV���PDãþREH 

  

0405 90 –  Drugo:   
0405 90 10 – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE������PDV���DOL�YHþ�PDãþREH��WHU�]�QDMYHþ�

0,5 mas.% vode 
  

0405 90 90 – –  drugo  
 

 

0808 Jabolka, hruške LQ�NXWLQH��VYHåH 4.000 
 

 

0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decembra  od: 16.9. 

do:15.12.2002 
 – –  drugo:  do: 15.7.2002 
0808 10 20 – – –  vrste zlati delišes  do: 15.7.2002 
0808 10 50 – – –  vrste granny smith  do: 15.7.2002 
0808 10 90 – – –  druga  

 
do: 15.7.2002 

1001 3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD   
1001 90 –  Drugo:   
 – –��GUXJD�SLUD��QDYDGQD�SãHQLFD�LQ�VRUåLFD�   
1001 90 99 – – –  drugo 40.000 do: 30.6.2002 
1101 00 3ãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 6.000 do: 30.6.2002 
 –��3ãHQLþQD�PRND�   
1101 00 11 – –  iz trde pšenice (Triticum durum)   
1101 00 15 – –  iz navadne pšenice ali pirjevice  

 
 

 
���� �.MHU� MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD� OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWQH��DOL�ãHVWPHVWQH�WDrifne oznake, je dovoljen uvoz za vse 

tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
 
�����3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH� GR� XYR]D� EODJD� Y� RNYLUX� SRsamezne carinske kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz prLORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDnu skupaj z deklaracijo za vnos blaga 
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 511-4/2002  Ob-65740 
1D�SRGODJL�8UHGEH�R�L]YDMDQMX�VUHGQMHHYURSVNHJD�VSRUD]XPD�R�SURVWL� WUJRYLQL��&()7$��WHU�]DþDVQL�XSRUDEL�'RGDWQHJD�
SURWRNROD�ãW�����N�&()7$��8UDGQL�OLVW�56��ãW����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK��NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�

skladu z Uredbo o  izvajanju VUHGQMHHYURSVNHJD�VSRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL��&()7$��WHU�]DþDVQL�XSRUDEL�
Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA 
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I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogami 4, 9, 
11, 16, 21 26 32 in 3��8UHGEH�R�L]YDMDQMX�VUHGQMHHYURSVNHJD�VSRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL��&()7$��WHU�]DþDVQL�XSRUDEL�
'RGDWQHJD�SURWRNROD�ãW�����N�&()7$��8UDGQL�OLVW�56��ãW�����������QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL�VH�GHOLMR�SR�VLVWHPX�GUDåEH�
pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot. 
 

1. Za uvoz iz Republike Bolgarije 
 

Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    
0406 Sir in skuta   
0406 90 –  Sir, drug 25 

 
 

0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 
–  od 1. januarja do 14. maja   

 
100  

 
do 14.5. 2002 
  

0707 00 .XPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH 200  
0707 00 05 –  Kumare   
0707 00 90 –  Kumarice  

 
 

�����.MHU�MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD�OH�Y�RNYLUX�ãHVWPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH��MH�GRYROMHQ�XYR]�]D�YVH�WDULIQH�SRGãWHYLONH�
v okviru navedene tarifne oznake. 

�����3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 

2. =D�XYR]�L]�ýHãNH�5HSXEOLNH 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
 

Obdobje (rok) 
uvoza  

    
0808  -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH   
0808 10  –  Jabolka:   
0808 10 10  – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. 

        septembra do 15. decembra 
3.000 
 
 

od:16.9. 
do:15.12.2002 

 
3. =D�XYR]�L]�5HSXEOLNH�0DGåDUVNH 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    
0406 Sir in skuta 200  
0406 40 –��6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL 

    plesnimi nastale v jedru sira 
  

0406 90 –  Sir, drug:   
 – –  drugi:   
 – – –  feta:   
0406 90 31 – – – –��L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�DOL�GUXJLK�

trdnih kontejnerjih s slanico ali Y�PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�
NRåH 

  

 – – –  drugo:   
0406 90 50 – – – –��VLUL�L]�RYþMHJD�DOL�ELYROMHJD�POHND�Y�þHEULþNLK�V�

VODQLFR�DOL�Y�PHKRYLK�L]�RYþMH�DOL�NR]MH�NRåH 
 
 
 

 

0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 250 do: 30.6.2002 
 

0702 00 00 3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 250 od: 1.10. 
do: 31.12.2002 
 

�����.MHU�MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD�OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH��MH�GRYROMHQ�XYR]�]D�YVH�WDULIQH�SRGãWHYLONH�
v okviru navedene tarifne oznake. 

�����3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�ni navedeno, velja rok uvoza 31. 12. 2002. 
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4. Za uvoz iz Republike Poljske 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
(1) 

Obdobje (rok) 
uvoza (2) 

    
0406 Sir in skuta 100  
0406 40 –��6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDOH�Y�

jedru sira 
  

0406 90 –  Sir, drug:   
 – –  drugi:   
 – – –  drugo:   
 – – – –  drugo:   
 – – – – –��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�GR�YNOMXþQR����PDV���LQ�

YVHEQRVWMR�YRGH��L]UDþXQDQH�Y�QHPDãþREQL�VQRYL� 
  

0406 90 93 – – – – – –��YHþ�NRW����PDV��   
0406 90 99 – – – – –  drugo  

 
 

0703 ýHEXOD��ãDORWND��þHVHQ��SRU�LQ�GUXJH�XåLWQH�þHEXOQLFH��VYHåD�
ali ohlajena 

500 
 

do: 30.6.2002 

0703 10 –��ýHEXOD�LQ�ãDORWND�   
 – –��þHEXOD�   
0703 10 11 – – –��þHEXOþHN   
0703 10 19 – – –  drugo   
 – – – – od 1. novembra do 31. julija    
0703 10 90 – –  šalotka  

 
 

 
�����.MHU�MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD�OH�Y�RNYLUX�ãWLUPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH��MH�GRYROMHQ�XYR]�]D�YVH�WDULIQH�SRGãWHYLONH�

v okviru navedene tarifne oznake. 

�����3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D 31. 12. 2002. 
 

5. Za uvoz iz Romunije 
 

Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD�W� 
 

Obdobje (rok) 
uvoza  

    
0705 6RODWD��/DFWXFD�VDWLYD��LQ�UDGLþ��&LFKRULXP�VSS����VYHåD�DOL�

ohlajena 
  

 –  Solata:   
0705 11 00 –  v glavicah 

– – – od 1. do 31. decembra 
50 od: 1. 12. 

do 31. 12. 2002 
 

 
6. Za uvoz Republike Slovaške 

 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD�W� 

(1) 
Obdobje (rok) 

uvoza (2) 
    
0406 Sir in skuta    25 

 
 

0808 -DEROND��KUXãNH�LQ�NXWLQH��VYHåH   
0808 10 –  Jabolka:   
0808 10 10 – –  jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. 

decembra    
2.000 

 
 

od:16.9. 
do:15.12.2002 

 
(1) .MHU� MH�QDYHGHQD�UD]SLVDQD�NROLþLQD�OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWQH��DOL�ãHVWPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH�� MH�GRYROMHQ�XYR]�]D�

vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
(2)  Pri NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
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,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRQXGEH� ]D� QDNXS� SUDYLFH� GR� XYR]D� EODJD� Y� RNYLUX� SRVDPH]QH� FDULQVNH� NYRWH� Y� URNX� ��� GQL� SR�
objavi tega razpisa pri Agenciji Republike Slovenije za  kmetLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
3RQXGEH� VH� SRVUHGXMHMR� QD� REUD]FX�� NL� XVWUH]D� Y]RUFX� L]� SULORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
���GQL�SR�SUHMHPX�REYHVWLOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNODUDFLMR�]D�YQRV�EODJD�
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EOaga v okviru posamezne carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi koleki 
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Št. 50-56/2002  Ob-65742 
Na podlagi Uredbe o�L]YDMDQMX�(YURSVNHJD�VSRUD]XPD�R�SULGUXåLWYL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHnijo na eni strani in Evropskimi 
VNXSQRVWPL� LQ�QMLKRYLPL�GUåDYDPL�þODQLFDPL��NL�GHOXMHMR�Y�RNYLUX�(YURSVNH�XQLMH�QD�GUXJL�VWUDQL��Y�GHOX��NL�VH�QDQDãD�QD�
WUJRYLQR� LQ� ]DþDVQL� XSRUDEL� ]DSLVQLND� WUJRYLQVNHJD� SRJDMDQMD�PHG� NRPLVLMR� LQ� 5HSXEOLNR� 6ORYHQLMR� R� QRYih vzajemnih 
NRQFHVLMDK�Y�NPHWLMVWYX��%UXVHOM�����������������8UDGQL�OLVW�56��ãW����������LQ�QD�SRGODJL����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�
NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW��8UDGQL�OLVW�56��ãW�����������REMDYOMD�0LQLVWUVWYR�]D�NPHWLMVWYR��JR]GDUVWYR�LQ�Srehrano 
 

r a z p i s 
]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK��NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW�Y�
VNODGX�]�8UHGER�R�L]YDMDQMX�(YURSVNHJD�VSRUD]XPD�R�SULGUXåLWYL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�QD�HQL�VWUDQL�LQ�

Evropskimi skupnost PL�LQ�QMLKRYLPL�GUåDYDPL�þODQLFDPL��NL�GHOXMHMR�Y�RNYLUX�(YURSVNH�XQLMH�QD�GUXJL�VWUDQL��Y�
GHOX��NL�VH�QDQDãD�QD�WUJRYLQR�LQ�]DþDVQL�XSRUDEL�]DSLVQLND�WUJRYLQVNHJD�SRJDMDQMD�PHG�NRPLVLMR�LQ�5HSXEOLNR�

Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu 
(Bruselj, 22.05.2000) 

 
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 
1 8UHGEH� R� L]YDMDQMX� (YURSVNHJD� VSRUD]XPD� R� SULGUXåLWYL� PHG� 5HSXEOLNR� 6ORYHQLMR� QD� HQL� VWUDQL� LQ� (YURSVNLPL�
skupnostmi� LQ�QMLKRYLPL�GUåDYDPL�þODQLFDPL��NL�GHOXMHMR�Y�RNYLUX�(YURSVNH�XQLMH�QD�GUXJL�VWUDQL��Y�GHOX��NL�VH�QDQDãD�QD�
WUJRYLQR� LQ� ]DþDVQL� XSRUDEL� ]DSLVQLND� WUJRYLQVNHJD� SRJDMDQMD�PHG� NRPLVLMR� LQ� 5HSXEOLNR� 6ORYHQLMR� R� QRYLK� Y]DMHPQLK�
koncesijah v kmetijstvu (BruseOM�� ������������� � �8UDGQL� OLVW�56�� ãW�� ���������QDVOHGQMH�NROLþLQH�EODJD��NL� VH� UD]GHOLMR�SR�
PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
Tarifna oznaka Poimenovanje .ROLþLQD�W� 

(1) 
Obdobje (rok) 

uvoza (2) 
    
0203 0HVR��SUDãLþMH��VYHåH, ohlajeno ali zamrznjeno   
 –��6YHåH�DOL�RKODMHQR�   
0203 12 – –��ãXQNH��SOHþHWD�LQ�QMLKRYL�NRVL��V�NRVWPL�   
 – – –��GRPDþLK�SUDãLþHY�   
0203 12 11 – – – –  šunke in njihovi kosi 900 

 
 

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo 
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim 
sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom 
 

300  
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0403 10 –  Jogurt:   

 – –  nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:   

 – – –  brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo�PDãþRE�   

0403 10 11 – – – –��GR�YNOMXþQR���PDV��   

0403 10 13 – – – –��YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV��   

0403 10 19 – – – –��YHþ�NRW���PDV��   

 – – –��GUXJR��]�YVHEQRVWMR�PDãþRE�   

0403 10 31 – – – –��GR�YNOMXþQR���PDV��   

0403 10 33 – – – –��YHþ�NRW���PDV���SD�GR�YNOMXþQR���PDV��   

0403 10 39 – – – –��YHþ�NRW���PDV��  

 

 

0406 Sir in skuta   

0406 40 –��6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDOH�Y�MHGUX�VLUD  100  

0406 90 –  Sir, drug 150 

 

 

0702 00 00 PDUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ   

 –  od 1.oktobra do 31. maja 4000 do: 31.5.2002 in 

od: 1.10.do 
31.12.2002 

 

0703 ýHEXOD��ãDORWND��þHVHQ��SRU�LQ�GUXJH�XåLWQH�þHEXOQLFH��VYHåD�DOL�
ohlajena 

  

0703 20 00 –��ýHVHQ 200  

 
 
(1)  Kjer je navedena razpisana koOLþLQD� OH�Y�RNYLUX�ãWLULPHVWQH��DOL�ãHVWPHVWQH�WDULIQH�R]QDNH�� MH�GRYROMHQ�XYR]�]D�YVH�

tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake. 
 
�����3UL�NROLþLQDK��SUL�NDWHULK�REGREMH�XYR]D�QL�QDYHGHQR��YHOMD�URN�XYR]D�������������� 
 
,,�� 3RQXGQLNL� YORåLMR� SRnudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru posamezne carinske kvote v roku 15 dni po 
REMDYL�WHJD�UD]SLVD�SUL�$JHQFLML�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D��NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND�����������/MXEOMDQD�
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 
 
Ponudbe sH� SRVUHGXMHMR� QD� REUD]FX�� NL� XVWUH]D� Y]RUFX� L]� SULORJH� �� 8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX�
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01). 
 
9VDN� SRQXGQLN� ODKNR� ]D� UD]SLVDQR� NROLþLQR� YORåL� QDMYHþ� WUL� SRQXGEH� ]� UD]OLþQLPL� SRQXGEHQLPL� FHQDPL� LQ� NROLþLQDPL� Y�
VNODGX�]��GUXJLP�RGVWDYNRP����þOHQD�8UHGEH�R�QDþLQX�GHOLWYH�NROLþLQ�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�NYRW� 
 
$JHQFLMD�SRãOMH�SRQXGQLNX�REYHVWLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�Y�URNX���GQL�RG�NRQþDQH�L]ELUH��3RQXGQLN��MH�GROåDQ�Y�URNX�
30 dni po prejemu obvestiOD�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD�YSODþDWL�L]GUDåHQR�FHQR��3R�SODþLOX�FHORWQHJD�]QHVND�]D�L]GUDåHQR�
NROLþLQR��L]GD�DJHQFLMD�SRQXGQLNX�SRWUGLOR�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��8YR]�GRGHOMHQH�NROLþLQH�EODJD�MH�PRåHQ�OH�QD�SRGODJL�
SRWUGLOD�DJHQFLMH�R�GRGHOMHQL�NROLþLQL�EODJD��NL�JD�SRQXGQLN�SUHGORåL�FDULQVNHPX�RUJDQX�VNXSDM�]�GHNODUDFLMR�]D�YQRV�EODJD�
v carinski postopek. 
 
3RQXGED�]D�GRGHOLWHY�GRORþHQH�NROLþLQH�EODJD�Y�RNYLUX�SRVDPH]QH�FDULQVNH�NYRWH�PRUD�ELWL�NRONRYDQD�]�XSUDYQLPL�NROHNL�
v višini 800 SIT. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Ob-65626

Javni razpis
za gradbena dela

Poslovna cona Jesenice
Slovenija

1. Številka objave: EuropeAid
/112378/D/W/SI.

2. Postopek: lokalni razpis brez omeji-
tev.

3. Program: PHARE.
4. Financiranje: SL – 0009.01.
5. Naročnik: Občina Jesenice, Cesta

Maršala Tita 78, 4270 Jesenice, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta
Projekt Poslovna cona Jesenice obsega

pretvorbo 25 hektarjev zapuščenega zem-
ljišča v centru Jesenic v poslovno območje,
v katerem bodo nameščene nove poslovne
enote in izgradnjo nove cestne in železni-
ške povezave. Poslovna cona mora biti
opremljena s potrebno komunalno infras-
trukturo.

7. Število in nazivi posameznih sklopov:
1 sklop: Poslovna cona Jesenice, št.
SL-0009.01.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-

jo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint ventu-
re/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
in držav in območij ki jih pokriva in/ali dolo-
ča Predpis ali posebna določila, ki se upo-
rabljajo za PHARE program, iz katerega bo
pogodba financirana. Vse blago ki bo do-
bavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz
teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da ni-

so v enem od postopku ali stanj navedenem
v odstavku 2.3 Priročnika za pogodbe z
zunanjimi partnerji (na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podje-

tji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo samo eno
ponudbo za razpisana dela. Delne ponudbe
za razpisana dela se ne bodo upoštevale.
Ponudniki lahko k svoji osnovni ponudbi za
dela, kot so določena v razpisni dokumen-
taciji, predložijo tudi variantno rešitev.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo pre-

dložiti garancijo za resnost ponudbe v zne-
sku, ki presega 2% ponudbene cene brez
davkov, v EUR. Garancija za resnost po-
nudbe bo neuspešnim ponudnik(om) vrnje-
na po zaključku postopka javnega razpisa in
uspešnemu ponudniku(om) po podpisu po-
godbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za dobro iz-
vedbo del v višini 10% pogodbene vredno-
sti, v EUR. Garancija mora biti predložena v
30 dneh od dneva, ko ponudnik prejeme
od naročnika podpisano pogodbo v podpis.
V primeru ko izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo po-
godba nična. Pripravljena je lahko nova po-

godba in poslana v podpis drugemu najugo-
dnejšemu, ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Za zainteresirane ponudnike bo organi-
ziran informativni sestanek na dan, določen
v razpisni dokumentaciji, na naslovu: Obči-
na Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270
Jesenice, Slovenija. Sodelovanje na infor-
mativnem sestanku in ogledu kraja gradbi-
šča je priporočljivo, čeprav ni obvezno.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo po-
nudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 12 mesecev po
izdaji Pisma o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– posamezni ponudnik mora biti sposo-
ben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nasto-
pa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni
partner sposoben opraviti vsaj 50% pogod-
benih del;

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 1999, 2000 in 2001
mora znašati najmanj 7,400.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj 925.000 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustreza-
la administrativnim in tehničnim kriterijem in
bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije:

razpisna dokumentacija je na voljo na na-
slednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno do-
kumentacijo v višini 600 EUR na račun: Po-
murska banka d. d., Bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, št. računa
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(za tuje ponudnike) ali v SIT na račun APP
Slovenije, št. računa 50100-601-123312
(za domače ponudnike), s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo Poslovna cona Jese-
nice”. Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan obja-
ve tega razpisa. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave. Ponudbe mo-
rajo biti predložene na način in v obliki, kot
je predpisano v navodilih za izdelavo po-
nudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
valnemu inženirju SL Consult d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, faks št +386 1
234 00 87 (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 21 dni pred ro-
kom za oddajo ponudb, ki je določen v 19.

točki Naročnik mora odgovoriti na vsa vpra-
šanja ponudnikov v roku najkasneje 11 dni
pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti oddane najkasneje do 20. maja
2002 do 12. ure po lokalnem času, na
naslednji naslov: Občina Jesenice, Cesta
Maršala Tita 78, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel: +386 4 583 10 40, faks: +386 4 586
45 73.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo javno, dne 20. maja ob 13. uri po
lokalnem času, na naslednjem naslovu: Ob-
čina Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270
Jesenice, Slovenija.

21. Pravna osnova: Council Regulation
(EEC) No 3906/89 of 18th December 1989
on Economic Aid to certain Countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.

Občina Jesenice

Ob-65627

Works Procurement Notice
Jesenice Business Zone

Jesenice – Slovenia
1. Publication reference: EuropeA-

id/112378/D/W/SI.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE.
4. Financing: SL – 0009.01.
5. Contracting authority: Municipality of

Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Je-
senice, Slovenia.

Contract specification
6. Contract description: The Project Je-

senice Business Zone includes the conver-
tion of a 25-hectare area of derelict land in
the centre of Jesenice into a business zo-
ne, the preparation of individual sites within
the proposed business zone, which will ac-
commodate new business units and the cre-
ation of a new road and rail access routes to
the planned business zone. The area for
business zone must be provided with the
necessary municipal infrastructure facilities.

7. Number and titles of lots: Single Lot:
Jesenice Business Zone, No SL-0009.01.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint ven-
ture/consortium of tenderers) of the Mem-
ber States and the countries and territories
of the regions covered and/or authorized
by the Regulation or the specific instruments
applicable to the PHARE programme under
which the contract is financed. All goods
provided for in the contract must originate
in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration

that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of In-
structions for External Relations contracts
(available from the following Internet ad-
dress: http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/ind-ex_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and subcon-



Stran 2408 / Št. 23 / 15. 3. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tractors) may submit only offers for the
whole of the Works. Partial Tenders for the
Works will not be considered. Tenderers
may provide a tender for a variant solution in
addition to their tender for the works re-
quired in the tender dossier.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee in an amount of not less than 2% of
tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender. This guarantee will
be released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer (s) upon sig-
nature of the contract by all parties.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be request-

ed to provide a performance guarantee of
10% of the contract value in EUR when
countersigning the contract. This must be
delivered within 30 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Con-
tracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next low-
est, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for

prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
at the premises of the Municipality of Jesen-
ice, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice,
Slovenia. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.

14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submission
of tenders.

15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 12

months after the issue of the Letter of Com-
mencement.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to:

– Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1999, 2000
and 2001 should exceed EUR 7,400.000;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity compara-
ble to the tendered works during last 3 years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 925.000.

17. Award criteria
The Evaluation Committee shall select

the Tenderer whose Tender has been de-
termined to meet the administrative and
technical criteria, and has the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: SL Consult d.o.o., Ker-

snikova 6, 1000 Ljubljana, against the proof
that a non-refundable tender fee of EUR
600.00, which excludes courier delivery,
has been credited to the Pomurska banka
d. d., Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, account No
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(for foreign Tenderers) or in SIT to the APP
Slovenije, account No 50100-601-123312
(for local tenderers), with the notice “For
tender dossier Jesenice Business Zone”.
For the payments the selling exchange rate
issued by the Bank of Slovenia on the day
of the announcement in the Official Gazette
of the Republic of Slovenia is relevant. The
tender dossier is also available for inspec-
tion at the premises of the Consulting Engi-
neer SL Consult d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana. Tenders must be submitted using
the standard tender form included in the
tender dossier, whose format and instruc-
tions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, fax No +386 1
234 00 87 (mentioning the Publication ref-
erence shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of ten-
ders given in item 19. The Contracting Au-
thority must reply to all tenderers’ question
at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 20th May 2002 at 12:00 hrs local
time to the following address: Municipality
of Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270
Jesenice, Slovenia. Tel. No: +386 4 583
10 40, Fax No: +386 4 586 45 73.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 20th May 2002 at 13:00 hrs
local time on the following address: Munici-
pality of Jesenice, Cesta Maršala Tita 78,
4270 Jesenice, Slovenia.

21. Legal basis
Council Regulation (EEC) No 3906/89

of 18th December 1989 on Economic Aid
to certain Countries of Central and Eastern
Europe, as amended.

Municipality of Jesenice

Ob-65906

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Vzpostavitev katastra stavb –
registrskih podatkov

SMA_3.1H_ICB
Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO

1. Poziv k predložitvi ponudb za javni raz-
pis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 577,
dne 28. februarja 2002.

2. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepre-

mičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za vzpostavitev katas-
tra stavb – registrskih podatkov,
SMA_3.1H_ICB. Posojilo je bilo pridoblje-
no 17. novembra 1999.

3. Geodetska uprava Republike Slove-
nije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
vzpostavitev katastra stavb – registrskih po-
datkov. Sklop med drugim podpira razvoj
sistema obdavčenja in vrednotenja nepre-
mičnin, razvoj sistema registracije stanovanj
ter zajem in spremljanje rabe zemljišč. Za
namen vzpostavitve katastra stavb – registr-
skih podatkov, bodo podatki o stavbah in
delih stavb, pridobljeni iz različnih virov.

Javno naročilo zajema izvedbo pridobi-
vanja podatkov za 1,412.000 stavb in delov
stavb.

Ta sklop je del podprojekta Razvoj siste-
ma registracije stanovanj in bo trajal od av-
gusta 2002 do januarja 2004.

4. Javni razpis bo potekal v skladu s po-
stopki, ki veljajo za mednarodne javne raz-
pise in so opredeljeni v smernicah Medna-
rodne banke za obnovo in razvoj: naročila in
nabava v času prejemanja posojila Medna-
rodne banke za obnovo in razvoj ter kredita
Mednarodne organizacije za razvoj. Javne-
ga razpisa se lahko udeležijo vsi ponudniki
iz držav, ki so navedene v smernicah Sve-
tovne banke.

5. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije na Geodetski upravi Republike Slo-
venije. Na navedenem naslovu si lahko ogle-
dajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak
delavnik od 8. do 15. ure.

6. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v angleškem jeziku na omenje-
nem naslovu ob predložitvi pisnega zahtev-
ka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
100 US$ (ali 150 US$ – vključuje stroške
pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT
(menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slo-
venije na dan 16. marec 2002).

Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na bančni

žiro račun št. 50100-840-061-6163, sklic
številka: 18 25127-7141998-00002002,

– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Banque Bruxelles Lambert S.A.,
Bruxelles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB)
– številka računa: 3010179231 56/995;
upravičenec do vplačila: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, id. št.
78000-978,

– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana,
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka ra-
čuna: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
št. 78000-840.

Tujim ponudnikom bomo poslali razpi-
sno dokumentacijo z letalsko pošto, doma-
či ponudniki pa jo bodo prejeli po običajni
poti.

1. Ponudbe za ta javni razpis morajo pri-
speti na navedeni naslov najkasneje do 6.
maja 2002 do 11. ure po lokalnem času. Vse
ponudbe morajo vsebovati tudi finančno zava-
rovanje resnosti ponudbe v znesku najmanj
3% od vrednosti ponudbe. Prepozno prispela
ponudba bo zavrnjena. Odpiranje ponudb bo
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izvedeno takoj po izteku roka za oddajo po-
nudb, 6. maja 2002, v prisotnosti predstavni-
kov zainteresiranih strank, ki želijo spremljati
odpiranje. Odpiranje ponudb bo izvedeno na
naslovu: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Projekt posodobitve evidentiranja nepre-
mičnin, Andreja Prelc, Zemljemerska ulica 12,
Konferenčna soba št. P41, SI-1000 Ljublja-
na, Slovenija, tel. +386/1/478-49-22, faks
+386/1/478-48-22, e-mail:
rerm.pco@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-65907

Special Procurement Notice
Republic of Slovenia

Real Estate Registration Modernization
Project

The Setup of the Building Cadastre –
Registry Data

SMA_3.1H_ICB
Loan No. IBRD 4498-0 SLO

1. This invitation for bids follows the up-
dated general procurement notice for this
project that appeared in Development Busi-
ness, Issue no. 577, of February 28th, 2002.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Re-
construction and Development (IBRD) to
meet the cost of the Real Estate Registra-
tion Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the contract for The Setup
of the Building Cadastre – Registry Data,
SMA_3.1H_ICB. The loan was signed on
November 17th, 1999.

3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now in-
vites sealed bids from eligible bidders for
establishment of The Setup of the Building
Cadastre – Registry Data. This subcompo-
nent would, among other uses, support the
development of the real estate taxation sys-
tem, the registration of apartments, and land
use planning. For the purpose of the setup
of the Building Cadastre – Registry Data,
information on buildings and parts of build-
ings will be acquired from different sources.

This bid includes acquisition of informa-
tion about 1.412.000 buildings and of all
parts of buildings.

The duration of this part of a subproject
Apartment registration Development shall be
from August 2002 until January 2004.

4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures
specified in the World Bank’s Guidelines: Pro-
curement under IBRD Loans and IDA Credits,
and is open to all bidders from eligible source
countries as defined in the guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, every working day,
from 8.00 AM to 3.00 PM.

6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written ap-
plication to the address below (state ad-
dress at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of US$ 100
(or US$ 150 including mail services, if re-
quired) or equivalent amount in EUR or SIT

(exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on 16 March, 2002).

The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro ac-

count number 50100-840-061-6163 (refer-
ence no. 18 25127-7141998-00002002),

– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lam-
bert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB) – account number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. No. 78000-978,

– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account No. 04095 625; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, id. No. 78000-840.

The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.

7. Bids must be delivered to the address
below by 11.00 AM (local time) on May 6th,
2002. All bids must be accompanied by a bid
security of a minimum 3 per cent of the bid
price. Late bids will be rejected. Bids will be
opened immediately after the deadline for re-
ceipt of bids, on May 6th, 2002, in the pres-
ence of the bidders’ representatives who
choose to attend at the address: Surveying
and Mapping Authority of the Republic of Slov-
enia, Real Estate Registration Modernization
project, Ms. Andreja Prelc, Zemljemerska uli-
ca 12, Conference room P41, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, tel. +386/1/478-49-22,
fax +386/1/478-48-22, e-mail:
rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the

Republic of Slovenia

Ob-65894

Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Razvoj sistema vrednotenja in
obdavčenja v pilotskih občinah
(MOF_5.1D_QCBS – national)
Št. posojila: IBRD 4498 – 0 SLO

1. Poziv k predložitvi interesa sledi splo-
šni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 556, dne 16. aprila 2001.

2. Republika Slovenija je prejela posojilo
od Mednarodne banke za obnovo in razvoj
zaradi delnega pokrivanja stroškov Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin, ter
bo del posojila namenila izplačilu obveznosti
pogodbe za izvedbo Projekta posodobitve
evidentiranja nepremičnin – Razvoj sistema
vrednotenja in obdavčenja v pilotskih obči-
nah (MOF_5.1D_QCBS – national).

3. Kot del tega projekta, želi Ministrstvo
za finance najeti svetovalce za pomoč pri
razvoju sistema za vrednotenje nepremičnin
(množično vrednotenje) za davčne potrebe.
Za ta namen mora svetovalno podjetje za-
gotoviti strokovnjake z zahtevanimi izkušnja-
mi na področju vrednotenja nepremičnin, ki
bodo izvedli testiranje predlaganih modelov
vrednotenja za štiri različne vrste nepremič-
nin: kmetijske, industrijske, komercialne in
stanovanjske, na treh pilotskih območjih v
Sloveniji. Storitve bodo obsegale:

– zbiranje razpoložljivih informacij o pro-
dajnih cenah nepremičnin na prostem trgu
na pilotskih območjih iz obstoječih virov po-
datkov in drugih svetovalcem znanih virov,

– delitev pilotskih območij na vrednostne
cone,

– sodelovanje z dobro obveščenim lo-
kalnim osebjem in institucijami, odgovorni-
mi za različne vrste nepremičnin (Geodet-
ska Uprava RS, Vrhovno sodišče, Davčna
Uprava RS, itd.),

– analiziranje in preverjanje tržnih podat-
kov na terenu – če je potrebno – in testira-
nje predlaganih modelov za vrednotenje,

– izvedba testiranja množičnega vredno-
tenja za večje število vseh vrst nepremičnin
na podlagi informacij o nepremičninah iz
javnih registrov kakor tudi na podlagi teren-
skih ogledov,

– komentar na predlagane modele vre-
dnotenja,

– izvedba drugih aktivnosti, potrebnih za
testiranje sistema množičnega vrednotenja
na pilotskih območjih.

Eno podjetje z izkušnjami na področju
upravljanja z zemljišči v Sloveniji bo pozva-
no, da preskrbi in vodi posameznike, ki ima-
jo izkušnje na področju vrednotenja nepre-
mičnin, ki bodo testirali predlagane modele
za vrednotenje za štiri vrste nepremičnin v
treh pilotskih območjih v Sloveniji, vsi sku-
paj za približno 36 mož mesecev v obdobju
6 mesecev, s pričetkom dela v juniju 2002.

4. Ministrstvo za finance Republike Slo-
venije poziva primerne ponudnike, da nazna-
nijo svoj interes za zagotavljanje opisanih sto-
ritev. Interesenti morajo predložiti dokazila,
da ustrezajo zahtevanim pogojem za izvedbo
storitev (reference, opisi dela na sorodnih
nalogah, izkušnje pri delu v podobnih pogo-
jih, posedovanje ustreznih znanj, itn.).

5. Ponudnik bo izbran v skladu s po-
stopki, opisanimi v smernicah Svetovne ban-
ke: izbira in zaposlovanje svetovalcev s stra-
ni jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in ja-
nuarju 1999.

6. Dodatne informacije lahko interesenti
pridobijo iz pripravljene dokumentacije na
spodaj omenjenem naslovu vsak delavnik
od 8. do 16. ure po lokalnem času od po-
nedeljka do petka.

7. Interes je treba predložiti do 5. 4.
2002 na naslov: Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije, Projekt posodobitve evi-
dentiranja nepremičnin, Andreja Prelc,
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljublja-
na, tel. +386/1/478-49-22, faks
+386/1/478-48-22, e-mail:
rerm.pco@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-65895

Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia

Real Estate Registration Modernization
Project

Development and Piloting of Valuation
System

(MOF_5.1D_QCBS – national)
Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO

1. This request for expressions of interest
follows the general procurement notice for
this project that appeared in Development
Business, issue No. 556 of April 16th, 2001.
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2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Re-
construction and Development to meet the
cost of the Real Estate Registration Mod-
ernization Project, and intends to apply part
of the proceeds of this loan to payments
under the contract for Real Estate Registra-
tion Modernization Project – Development
and Piloting of Valuation System:
(MOF_5.1D_QCBS – national).

3. As part of this project, the Ministry of
Finance would like to hire a consultant to
assist in the development of valuation sys-
tem for real estate (mass appraisal) for taxa-
tion purposes. For this purpose it will re-
quire a consulting company to provide indi-
viduals, who have the requisite experience
in the area of valuation of real estate to
provide testing of proposed valuation mod-
els for four different types of real estate:
agricultural, industrial, commercial and res-
idential in three pilot areas in Slovenia. They
will have to carry out the following services:

– collect available information on sales
of real estate on the open market within the
pilot areas from the available existing data
sources and from other sources known by
the consultant,

– divide the pilot areas into value zones,
– cooperate with knowledgeable local

staff and institutions, responsible for differ-
ent real estate data (Surveying and Map-
ping Authority, Supreme Court, Tax Author-
ity, municipality etc.),

– analyze and verify market data in the
field – when necessary – and test the pro-
posed valuation models,

– perform test of mass appraisal for a
larger number of real estates of all types,
based on information on real estate from
public registers as well as from field investi-
gations,

– comment on proposed valuation mod-
els,

– perform any other activity required to
test of mass appraisal system on pilot areas.

One firm with national experience in area
of land management will be required for
provide and manage the individuals with ex-
perience in the area of valuation of real
estate to test the proposed valuation mod-
els for four different types of real estate in
three pilot areas in Slovenia, all together for
approximately 36 man month within a peri-
od of 6 month, starting at June 2002.

4. The Ministry of Finance now invites
eligible consultants to indicate their interest
in providing the services. Interested con-
sultants must provide information indicating
that they are qualified to perform the servic-
es (references, description of similar as-
signments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills, etc.).

5. A consultant will be selected in ac-
cordance with the procedures set out in the
World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised Septem-
ber 1997 and January 1999.

6. Interested consultants may obtain fur-
ther information from background docu-
ments at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours.

7. Expressions of interest must be de-
livered by 5. 4. 2002 to the address: Sur-

veying and Mapping Authority of the Re-
public of Slovenia, Real Estate Registra-
tion Modernization Project, Ms. Andreja
Prelc, Zemljemerska ulica 12, SI-1000
Ljubljana, tel. +386/1/478-49-22, fax
+386/1/478-48-22, e-mail:
rerm.pco@gov.si.

Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia

Št. 96/02 Ob-65771

Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti

povezovanja nevladnih organizacij s
ciljem predstavitve stališč in

uveljavljanja skupnih interesov na ravni
Evropske unije v letu 2002

1. Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, 1000 Ljubljana (v nadaljeva-
nju: SVEZ) s tem razpisom vabi nevladne in
neprofitne organizacije v Sloveniji, da se
aktivno vključijo v procese medsebojnega
povezovanja ter vključevanja v programsko
sorodne mreže organizacij v Evropski uniji.

2. Predmet tega razpisa je sofinancira-
nje tistih dejavnosti povezovanja nevladnih
organizacij, s katerimi se zagotavlja primer-
ljiva organizacijska struktura slovenskih ne-
vladnih organizacij, kot pogoj za vključeva-
nje v programsko sorodne mreže, ki deluje-
jo na ravni Evropske unije. Cilj dejavnosti je
povezovanje slovenskih NVO ter njihovo ak-
tivno vključevanje v evropske mreže z na-
menom predstavitve stališč in uveljavljanja
interesov slovenskih nevladnih organizacij
pri institucijah Evropske unije ter zlasti pri-
spevek k razpravi o prihodnosti Evrope, v
okviru ciljev Konvencije o prihodnosti Evro-
pe (poenostavitev temeljnih aktov EU, vloga
nacionalnih parlamentov, razdelitev pristoj-
nosti med EU in državami, status Listine o
človekovih pravicah).

3. SVEZ želi s tem razpisom še posebej
spodbuditi:

1. aktivnosti neposrednega povezova-
nja med sorodnimi nevladnimi organizacija-
mi v Sloveniji, med katere sodijo npr. orga-
nizacija konferenc, seznanjanje s prakso pri-
merljivih povezav v tujini ter posredovanje
pridobljenih znanj,

2. aktivnosti vključevanja v program-
sko sorodne mreže organizacij v Evropski
uniji, med katere sodijo udeležba na konfe-
rencah, priprava gradiv v zvezi s takšnim
povezovanjem in drugo,

3. aktivnosti povezane z organizacijo
oziroma predstavljanjem stališč in uveljav-
ljanjem interesov slovenskih nevladnih or-
ganizacij pri ustreznih institucijah Evrop-
ske unije,

4. aktivnosti za predstavitev stališč in
predlogov k razpravi o prihodnosti Evrope v
okviru ciljev Konvencije o prihodnosti Evrope.

4. SVEZ bo pri izbiri projektov, ki bodo
sofinancirani, upošteval naslednja merila:

1. pomen projekta za povezovanje
slovenskih nevladnih organizacij (točka
3.1. tega razpisa), za vključevanje sloven-
skih mrež nevladnih organizacij v program-
sko sorodne mreže organizacij v Evropski
uniji (točka 3.2.) ter pomen pri neposre-
dnem uveljavljanju stališč slovenskih mrež
nevladnih organizacij na ravni institucij
Evropske unije;

2. število v projekt vključenih nevla-
dnih organizacij;

3. stvarne možnosti predlagatelja, da
projekte dejansko izvede (finančna kon-
strukcija in organizacijske sposobnosti) in
dosedanje izkušnje (reference) predlagate-
ljev.

5. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
neprofitne organizacije s sedežem v Slove-
niji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

5.1. so prostovoljno ustanovljene in for-
malizirane,

5.2. niso ustanovljene zaradi osebnih ko-
risti ali pridobivanja dobička,

5.3. so neodvisne od vlade, drugih or-
ganov oblasti, političnih strank, verskih sku-
pnosti ali gospodarskih organizacij,

5.4. se ne ukvarjajo z uresničevanjem
gospodarskih ali stanovskih interesov svojih
članov,

5.5. njihovi cilji in vrednote niso v službi
lastnih koristi organizacije, ampak delova-
nje v javnem življenju v dobrobit posamez-
nih skupin ali družbe kot celote.

6. Na razpisu ne morejo sodelovati uni-
verze in njihove članice, razvojne agencije
in javna glasila, katerih izdajatelj je profitna
organizacija (ne glede na morebitni status
nekomercialnega glasila oziroma programa)
ter fundacije.

7. Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki se bodo zaključili v Slo-
veniji do 1. decembra 2002.

8. SVEZ ima za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpi-
sa v letu 2002 na razpolago 5 milijonov SIT.

9. SVEZ bo sledil cilju financiranja ma-
njšega števila projektov v ustrezno višji vre-
dnosti s čim večjim številom vključenih or-
ganizacij. Odločitev o številu financiranih
projektov bo sprejeta na podlagi ocene kva-
litete prispelih prijav.

10. Organizacije, ki bodo sodelovale na
razpisu, morajo v svoji vlogi predložiti:

10.1. Izpolnjen obrazec, ki je del razpi-
sne dokumentacije;

10.2. Vsebinsko razčlenjen predlog ak-
tivnosti na temo povezovanja slovenskih
NVO med seboj in s sorodnimi evropskimi
mrežami. Predstavitev rezultatov projektov
zainteresirani javnosti je obvezen del pro-
jekta.

10.3. Finančno konstrukcijo projekta, iz-
javo o zagotovitvi drugih virov financiranja
ter izjavo o virih in višini sofinanciranja iz
proračunskih sredstev, če je projekt že sofi-
nanciran iz proračuna.

10.4. Dokazila o statusu nevladne ne-
profitne organizacije.

11. Če organizacija prijavlja več projek-
tov, mora vlogi priložiti dokumentacijo 10.1.
do 10.3. za vsak projekt posebej.

12. Projekti, ki jih bo SVEZ sofinanciral
na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo
sredstva v višini do 70% vrednosti projekta.

13. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Služba Vlade RS za evropske zade-
ve, Šubičeva 11, 1000 Ljubljana, do vključ-
no 15. aprila 2002. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je do 15. aprila
2002 do 15. ure prispela po pošti ali bila
osebno oddana v vložišče SVEZ-a. Prijave,
ki bodo prispele po tej uri, bodo upošteva-
ne samo, če so bile oddane na pošti do
13. aprila 2002 s priporočeno pošiljko. Vlo-
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go je potrebno predložiti v zaprti ovojnici in
v zgornjem kotu sprednjega dela ovojnice
pripisati: “Ne odpiraj, vloga za razpis NVO!”,
na zadnji strani pa popolni naslov pošiljate-
lja.

14. Ovrednotenje prispelih vlog za do-
delitev sredstev bo opravila strokovna komi-
sija SVEZ.

15. Neveljavnih vlog (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno oddanih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

16. Odpiranje vlog bo potekalo 17. 4.
2002. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi SVEZ-a obveščene
najpozneje do 13. maja 2002.

17. SVEZ bo sklenil ustrezne pogodbe z
organizacijami izbranimi na tem razpisu. Fi-
nanciranje projekta bo določeno v pogodbi
med Službo Vlade RS za evropske zadeve
in izbranimi izvajalci projektov in je lahko v
enkratnem znesku ali z zaporednim dode-
ljevanjem sredstev (odvisno od projekta in
višine odobrenih sredstev).

18. Dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom lahko dobite na Službi Vlade RS
za evropske zadeve, tel. 01/478-24-22,
Urška Grahek.

19. Razpisno dokumentacijo lahko do-
bite v vložišču SVEZ-a, Ljubljana, Šubičeva
11, od 15. 3. 2002 naprej, med 8.30 in
14. uro, lahko pa jo zahtevate pisno na
naslov službe ali na e-naslov: urska.gra-
hek@gov.si

Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

Št. 400-01-3/2002 Ob-65634
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

na podlagi 16. člena uredbe o koncesiji za
rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in
o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka
Sečoveljske soline (Uradni list RS, št.
11/02)

javni razpis
za podelitev koncesije za upravljanje
Krajinskega parka Sečoveljske soline

I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Mini-

strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.

III. Predmet razpisa: predmet koncesije
za upravljanje Krajinskega parka Sečovelj-
ske soline je:

1. opravljanje varstvenih, strokovnih,
nadzornih in upravljalskih nalog v Krajinskem
parku Sečoveljske soline,

2. izvajanje varstvenih režimov in drugih
nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in
ohranjanja biotske raznovrstnosti,

3. izvajanje nalog javne službe ohranja-
nja narave po 133. členu Zakona o ohranja-
nju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in
31/00),

4. izvajanje neposrednega nadzora po
zakonu o ohranjanju narave,

5. upravljanje z nepremičninami in stvar-
mi, ki jim služijo, in so v lasti države v parku.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

1. da je fizična oseba, državljan Republi-
ke Slovenije ali pravna oseba s sedežem v
Republiki Sloveniji oziroma registrirana v Re-
publiki Sloveniji,

2. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa proti njemu ni bila izdana
sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ki je posta-
la izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odloč-
ba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je povezana z izvajanjem kon-
cesije, in je ta postala izvršljiva,

3. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,

4. da ni proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge odločbe,

5. da je kadrovsko in organizacijsko
usposobljen za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije.

IV. Merila, ki se bodo upoštevala pri pri-
dobitvi koncesije:

1. kadrovska in organizacijska usposob-
ljenost v skladu z javnim razpisom,

2. idejna zasnova izvajanja koncesije,
zlasti glede razvojnih usmeritev, načina iz-
vajanja varstva in upravljanja parka ter po-
drobnejših usmeritev za varstvo naravnih
vrednot na območju parka ob upoštevanju
potreb razvoja lokalnega prebivalstva in tra-
dicionalnih načinov izvajanja solinarske de-
javnosti,

3. predlog organizacije nadzorne službe,
4. lastna finančna udeležba v predlogu

pridobivanja sredstev za upravljanje parka,
5. predlog ureditve ogledovanja in obi-

skovanja na območju parka.
Prednost pri dodelitvi bo imel tisti, ki so-

časno predloži tudi ponudbo za podelitev
koncesije za rabo naravne vrednote Sečo-
veljskih solin.

V. Prednostna merila, ki bodo vplivala na
izbor:

1. višja stopnja strokovne izobrazbe za-
poslenih,

2. boljše organizacijske sposobnosti,
3. boljši predlog organizacije nadzorne

službe,
4. višja lastna finančna sredstva v pre-

dlogu pridobivanja sredstev za upravljanje
parka,

5. kvalitetnejša idejna zasnova izvajanja
koncesije,

6. kvalitetnejši predlog ureditve ogledo-
vanja in obiskovanja na območju parka.

VI. Začetek in trajanje koncesije:
Koncesija za upravljanje parka se podeli

za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesij-
ske pogodbe, ki se lahko podaljša največ
za 10 let na način in pod pogoji določenimi
v uredbi o koncesiji za rabo naravne vre-
dnote Sečoveljskih solin in o koncesiji za
upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske
soline in v koncesijski pogodbi.

VII. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje:

1. navedbo firme oziroma imena prijavi-
telja ter pooblaščene osebe za zastopanje,

2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 1 meseca do dneva vložitve pri-
jave,

3. potrdilo pristojne davčne uprave, da
ima prijavitelj poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme
biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve
prijave,

4. potrdilo pristojnega sodišča, da ni pro-
ti prijavitelju uveden postopek prisilne po-

ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki
ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,

5. izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti
njemu ni bila izdana sodna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je po-
vezana z izvajanjem koncesije, in je ta po-
stala izvršljiva, ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe,

6. bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,500.000 SIT, v kolikor že ni
bila priložena prijavi na razpis za podelitev
koncesije za rabo naravne vrednote Sečo-
veljskih solin,

7. navedbo kadrovske strukture in stro-
kovne izobrazbe zaposlenih,

8. navedbo organizacijske sheme prija-
vitelja,

9. idejno zasnovo izvajanja koncesije, ki
mora vsebovati zlasti:

– razvojne usmeritve,
– način izvajanja varstva in upravljanja

parka,
– podrobnejše usmeritve za varstvo na-

ravnih vrednot na območju parka ob upoš-
tevanju potreb razvoja lokalnega prebival-
stva in tradicionalnih načinov izvajanja soli-
narske dejavnosti,

10. predlog organizacije nadzorne slu-
žbe v parku,

11. predlog pridobivanja sredstev za
upravljanje parka z navedbo morebitne la-
stne finančne udeležbe,

12. predlog ureditve ogledovanja in obi-
skovanja na področju parka.

VIII. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in

z oznako “Ne odpiraj – javni razpis – konce-
sija za upravljanje Krajinskega parka Sečo-
veljske soline” in imenom in naslovom prija-
vitelja je treba predložiti v zaprtih ovojnicah
na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vloži-
šče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 5. 4.
2002 do 12. ure. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.

Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
komisija za izvedbo javnega razpisa za po-
delitev koncesije za rabo naravne vrednote
Sečoveljskih solin in koncesije za upravlja-
nje Krajinskega parka Sečoveljske soline,
bo javno, dne 5. 4. 2002 ob 13.30, v sejni
sobi v IV. nadstropju Ministrstva za okolje in
prostor, Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1a, Ljubljana. Pri odpiranju
prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali pred-
stavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno oz-
načena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.

IX. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za

podelitev koncesije za rabo naravne vre-
dnote Sečoveljskih solin in koncesije za
upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske
soline mora v roku 60 dni po poteku roka za
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vložitev prijav pripraviti predlog za izbiro kon-
cesionarja in ga preko Ministrstva za okolje
in prostor posredovati Vladi Republike Slo-
venije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Vsi prijavitelji bodo o izbiri koncesionarja
obveščeni takoj po odločitvi na Vladi Repu-
blike Slovenije.

X. Pooblaščena oseba za dajanje infor-
macij

Pooblaščeni osebi za dajanje informacij
med razpisom sta Alma Vičar in Gordana
Beltram, Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
01/478-44-21.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 400-01-4/2002 Ob-65637
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

na podlagi 7. člena uredbe o koncesiji za
rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in
o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka
Sečoveljske soline (Uradni list RS, št.
11/02)

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo naravne

vrednote Sečoveljskih solin
I. Naziv koncedenta: Republika Sloveni-

ja.
II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Mini-

strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.

III. Predmet razpisa: predmet koncesije
za rabo naravne vrednote Sečoveljskih so-
lin je izvajanje tradicionalnega solinarstva na
drugem in tretjem območju Krajinskega par-
ka Sečoveljske soline po uredbi o Krajin-
skem parku Sečoveljske soline (Uradni list
RS, št. 29/01) na način, ki ne ogroža biot-
ske raznovrstnosti, varstva naravne vredno-
te in kulturne dediščine, ter ki ohranja soli-
narski ekosistem.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

1. da je fizična oseba, državljan Republi-
ke Slovenije ali pravna oseba s sedežem v
Republiki Sloveniji oziroma registrirana v Re-
publiki Sloveniji,

2. da ima pridobljeno rudarsko pravico
za izkoriščanje soli,

3. da je usposobljen za izvajanje tradici-
onalnega solinarstva,

4. da v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa proti njemu ni bila izdana
sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem, ki je posta-
la izvršljiva, oziroma sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem
koncesije, in je ta postala izvršljiva,

5. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve državi,

6. da ni proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge odločbe.

V. Merila, ki se bodo upoštevala pri po-
delitvi koncesije za rabo naravne vrednote:

Tehnična, kadrovska in organizacijska
usposobljenost prijaviteljev:

1. ustrezna oprema za izvajanje tradicio-
nalnega solinarstva,

2. število izkušenih solinarjev,

3. število ostalih zaposlenih, potrebnih
za tradicionalno solinarstvo,

4. način izvajanja tradicionalnega solinar-
stva,

5. strokovne reference.
VI. Začetek in trajanje koncesije za na-

ravno vrednoto:
Koncesija za rabo naravne vrednote se

podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe, ki se lahko podaljša
najdlje za 10 let na način in pod pogoji,
določenimi v uredbi o koncesiji za rabo na-
ravne vrednote Sečoveljskih solin in o kon-
cesiji za upravljanje Krajinskega parka Se-
čoveljske soline in koncesijski pogodbi.

VII. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje:

1. navedbo firme oziroma imena prijavi-
telja ter pooblaščene osebe za zastopanje,

2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 1 meseca do dneva vložitve pri-
jave,

3. koncesijsko pogodbo za izvajanje ru-
darske pravice za izkoriščanje soli,

4. potrdilo pristojne davčne uprave, da
ima prijavitelj poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme
biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve
prijave,

5. potrdilo pristojnega sodišča, da ni pro-
ti prijavitelju uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki
ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,

6. izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih
petih letih pred objavo javnega razpisa proti
njemu ni bila izdana sodna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je po-
vezana z izvajanjem koncesije, in je ta po-
stala izvršljiva, ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe,

7. bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,500.000 SIT, kolikor že ni bila
priložena prijavi na razpis za podelitev kon-
cesije za upravljanje Krajinskega parka Se-
čoveljske soline,

8. elaborat o izvajanju solinarske dejav-
nosti, ki mora vsebovati najmanj podatke o:

– ustrezni opremi za izvajanje tradicio-
nalnega solinarstva,

– številu izkušenih solinarjev,
– številu ostalih zaposlenih, potrbnih za

tradicionalno proizvodnjo soli,
– načinu izvajanja tradicionalnega soli-

narstva,
– strokovnih referencah.
VIII. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z

oznako “Ne odpiraj – javni razpis – koncesija
za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin”
in imenom in naslovom prijavitelja je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencijo Republike Slo-
venije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vloži-
šče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 5. 4.
2002 do 12. ure. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.

Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila
komisija za izvedbo javnega razpisa za po-

delitev koncesije za rabo naravne vrednote
Sečoveljskih solin in koncesije za upravlja-
nje Krajinskega parka Sečoveljske soline,
bo javno, dne 5. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni
sobi v IV. nadstropju Ministrstva za okolje,
Agencije Republike Slovenije za okolje, Voj-
kova 1a, Ljubljana. Pri odpiranju prijav sme-
jo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki pri-
javiteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblasti-
lom.

Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno oz-
načena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.

IX. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa za

podelitev koncesije za rabo naravne vre-
dnote Sečoveljskih solin in koncesije za
upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske
soline, mora v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripraviti predlog za izbiro
koncesionarja in ga preko Ministrstva za
okolje in prostor posredovati Vladi Republi-
ke Slovenije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Vsi prijavitelji bodo o izbiri koncesionarja
obveščeni takoj po odločitvi na Vladi Repu-
blike Slovenije.

X. Pooblaščeni osebi za dajanje infor-
macij

Pooblaščeni osebi za dajanje informacij
med razpisom sta Alma Vičar in Gordana
Beltram, Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, tel.
01/478-44-21.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-65756
Na podlagi Zakona o spodbujanju skla-

dnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št.
60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne
agencije (Ur. l. RS, št. 52/00, 111/00),
Uredbe o vrednosti meril za določitev ob-
močij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo merila (Ur. l.
RS, št. 59/00), Uredbe o podrobnejših po-
gojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 59/00), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in
regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS,
št. 62/01 in 76/01), Navodila o predno-
stnih območjih dodeljevanja spodbud, po-
membnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l.
RS, št. 44/01), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 103/01) Zakona o izvrše-
vanju proračuna RS za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01) ter Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) objavlja Mi-
nistrstvo za gospodarstvo

razpis
za sofinanciranje pripravljalnih del za
izvedbene dele regionalnih razvojnih

programov za leti 2002 in 2003
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo, Kotnikova 5, Ljubljana
2. Prijavitelj projekta, nosilka projekta:

prijavitelj projekta je (v imenu občin, ki izva-
jajo projekt) Regionalna razvojna agencija,
ki je pridobila status pri Agenciji RS za regi-
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onalni razvoj. Nosilka projekta in prejemnik
sredstev je praviloma ena, lahko pa tudi več
sodelujočih občin, v skladu s pogodbo med
vsemi sodelujočimi občinami in Ministrstvom
za gospodarstvo.

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
priprava prostorske in investicijske doku-
mentacije, študij ter presoj upravičenosti,
izvedljivosti in vplivov na okolje za projekte,
ki so lahko uvrščeni v izvedbene dele regio-
nalnih razvojnih programov.

4. Višina sredstev: za ta namen je pred-
videnih 400 mio SIT, 200 mio SIT iz prora-
čuna za 2002 in 200 mio SIT iz proračuna
za leto 2003, proračunska postavka 2225,
konto 4300.

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta bo določena na naslednji način: pro-
jekti, ki se bodo v izvedbeni fazi izvajali na
območju A bodo sofinancirani v višini 75%
upravičenih stroškov, na območju B 60%,
na območju C 40% in na območju D 30%
upravičenih stroškov.

Območja so določena v 3. členu Navo-
dila o prednostnih območjih dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01).

V območje A sodijo: Pomurska, Podrav-
ska, Zasavska in Spodnjeposavska statistič-
na regija.

V območje B sodijo: Savinjska, Koro-
ška, Notranjsko-Kraška ter Jugovzhodna
statistična regija.

V območje C se uvrščata Goriška in Go-
renjska statistična regija.

V območje D se uvrščata Obalnokraška
in Osrednjeslovenska statistična regija.

Upravičeni stroški zajemajo:
– sofinanciranje izdelave prostorske do-

kumentacije;
– sofinanciranje izdelave tehnične doku-

mentacije;
– sofinanciranje študij ter presoj upravi-

čenosti, izvedljivosti in vplivov na okolje.
Za sofinanciranje študij ter presoj upravi-

čenosti, izvedljivosti in vplivov na okolje je
predvidenih 10% razpisanih sredstev. Izven
tega zneska so študije ter presoje upraviče-
nosti, izvedljivosti in vplivov na okolje, ki so
sestavni del tehnične dokumentacije.

5. Dokumentacija, potrebna za prijavo:
Za prijavitelja:
– prioritetna lista projektov, ki jih prijav-

lja.
Za projekt:
– za študije ter presoje upravičenosti, iz-

vedljivosti in vplivov na okolje: dispozicija
projekta;

– za prostorsko in tehnično dokumenta-
cijo: projektna zasnova, ki mora metodolo-
ško ustrezati postopku identifikacije investi-
cijskega projekta v skladu z načeli program-
skega projektnega načrtovanja (Uredba o
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja, Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98 in 43/99);

– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
nadaljevanje projekta;

– za skupne projekte, ki so v interesu
slovenske manjšine na drugi strani državne
meje: izjava predstavnikov slovenske ma-
njšine o pomenu projekta za gospodarsko
krepitev slovenske manjšine;

– obrazci iz razpisne dokumentacije (od
1-5).

6. Pogoji in merila za izbiro: pogoji za
sodelovanje na razpisu:

– Projekt prijavlja izključno regionalna
razvojna agencija, ki je pridobila status pri
Agenciji RS za regionalni razvoj, za kar ob-
staja evidenca pri ARR. Projekti, ki niso pri-
javljeni s strani RRA, bodo izločeni iz nadalj-
nje obravnave.

– Iz dispozicije projekta za študije ter
presoje upravičenosti, izvedljivosti in vplivov
na okolje mora biti razvidno, da je nosilka
projekta ena ali več sodelujočih občin. V
tem smislu je potrebno vlogi priložiti pisno
izjavo župana oziromažupanov sodelujočih
občin;

– Prejemniki sredstev in podpisniki po-
godb z ministrstvom so izključno občine.

Merila za izbiro:
– intenzivnost problemov v regiji in na ob-

močju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje navodilo o prednostnih območjih
dodeljevanja spodbud, pomembnih za skla-
dni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01);

– prioritete določene s strani regionalne
razvojne agencije;

– izvedljivost projekta;
– inovativnost projekta;
– prispevek projekta k doseganju drugih

nacionalnih ciljev;
– vpliv projekta na čezmejno sodelova-

nje in povezovanje,
– vpliv projekta na krepitev gospodarske

osnove slovenske manjšine na drugi strani
meje.

Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi,
upoštevaje navodilo o prednostnih obmo-
čjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
44/01) predstavlja 20% ocene. Projekti, ki
se bodo v izvedbeni fazi izvajali na območju
A bodo točkovani z 10 točk, na območju B
z 7 točkami, na območju C z 5 točkami in
na območju D z 2 točkama. Območja so
določena v točki 4 tega razpisa.

– prioriteta določena s strani RRA pred-
stavlja 20% vrednosti ocene;

– izvedljivost projekta predstavlja 10%
vrednosti ocene, ocenjena bo na podlagi
faze v kateri se projekt nahaja, prednost
bodo imeli projekti v zaključni fazi izvedbe;

– inovativnost projekta predstavlja 10%
vrednosti ocene; ocenjena bo na podlagi
strokovnega mnenja komisije;

– prispevek projekta k doseganju drugih
nacionalnih ciljev predstavlja 15% vrednosti
ocene (infrastrukturna oskrba območij na
katerih bivajo romska etnična skupnost in
avtohtoni narodni skupnosti; infrastrukturna
oskrba občin, ki so vključene v razreševa-
nje begunske problematike ipd.);

– vpliv projekta na čezmejno sodelova-
nje in povezovanje predstavlja 15% vredno-
sti ocene, ocenjen bo na podlagi predvide-
ne lokacije investicije, kakor tudi siceršnje-
ga vpliva na čezmejno sodelovanje;

– skupni projekti, ki se v izvedbeni fazi
izvajajo na obeh straneh državne meje in
imajo pomen za gospodarsko krepitev slo-
venske manjšine, bodo ocenjeni na podlagi
strokovnega mnenja komisije, ki predstavlja
10% vrednosti ocene.

7. Črpanje sredstev: za izbrane projekte
bo ministrstvo sklepalo pogodbe s sodelu-

jočimi občinami. V primeru da narava in ter-
minski načrt projekta to narekujeta, so po-
godbe lahko tudi dvoletne.

Črpanje sredstev bo možno po predloži-
tvi odobrenega projekta za študije ter pre-
soje upravičenosti, izvedljivosti in vplivov na
okolje, oziroma poročila o izvršenih delih za
prostorsko in tehnično dokumentacijo, za-
htevka občine za nakazilo odobrenih sred-
stev, specifikacije vseh stroškov in original-
nih računov vseh izvajalcev. Za vsa dela, ki
jih ne bodo opravile občine same, je obvez-
na uporaba zakona o javnih naročilih.

Ministrstvo bo odobrena sredstva naka-
zalo v 30 dneh po prejemu pravilne in po-
polne dokumentacije.

Rok za predložitev projekta in dokumen-
tacije za črpanje sredstev v letu 2002 je
15. 9. 2002, za projekte ki se bodo izvajali
tudi v letu 2003, ali samo v letu 2003 je rok
30. 6. 2003.

8. Prijava in razpisni rok: rok za vložitev
prijav je en mesec od objave razpisa v Ura-
dnem listu RS.

Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribni-
ca, Škrabčev trg 9a.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – pripravljalna dela za
izvedbene dele RRP». Na ovitku mora biti
jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v sloven-
ski valuti (SIT).

9. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenje-
vanje vlog bo opravila strokovna komisija.
Odpiranje vlog bo opravila strokovna komi-
sija sama in bo potekalo prvi delovni dan po
poteku roka za predložitev vlog.

10. Izid javnega razpisa: udeleženci raz-
pisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
45 dni od zaključka razpisa. Rezultati razpi-
sa bodo objavljeni na spletni strani Ministrs-
tva za gospodarstvo.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se dvigne na sedežu Javne-
ga sklada RS za regionalni razvoj in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, Ribnica, od 15. 3. 2002
do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12.
ure. Kontaktni osebi: Franc Florjančič, tel.
863-19-53 (Javni sklad RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenske-
ga podeželja) in Snežana Čanak, tel.
478-37-59 (Ministrstvo za gospodarstvo).
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo:
http://www.sigov.si/mg.

12. Spremljanje odobrenih projektov:
ministrstvo bo spremljalo porabo dodelje-
nih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in nosilci
projektov so dolžni omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola realizacije projekta ter vpogled v
poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na
tozadevni projekt. Če sredstva niso bila po-
rabljena za namene, za katere so bila dode-
ljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo,
ima ministrstvo pravico zahtevati takojšnje
vračilo sredstev v enkratnem znesku, v real-
ni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudni-
mi obrestmi.
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Pri izbiri izvajalcev del je obvezna upora-
ba Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00).  Kontaktni osebi: Franc Florjančič,
Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Ribnica, Škrabčev trg 9a, tel.
01/836-19-53; Snežana Čanak, Ministrs-
tvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljublja-
na, tel. 01/478-37-59.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 4/2002 Ob-65769
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove lupin v okviru
akcije “Ljubljana - moje mesto” v letu

2002
1. Predmet razpisa: izbira stavb za sofi-

nanciranje celovite obnove uličnih pročelij
in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) na
območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo
MOL sofinancirala predvidoma v letih 2002
in 2003.

2. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo
in višina sofinanciranja.

a) Z javnim razpisom se po sprejetem
proračunu MOL in po programu “Ljubljana
moje mesto” v letu 2002 za obnovo stav-
bnih lupin namenja 40,000.000 SIT.

b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira:
– v višini 25% vrednosti pogodbenih del

za stavbe, ki bodo vključene v akcijo po
splošnih merilih, ki so navedeni v 5. točki,

– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni in zgodovinski
spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stav-
be, ki jih je Zavod za kulturno dediščino,
OE Ljubljana (prej LRZVNKD) evidentiral za
razglasitev kot arhitekturnega spomenika,

– v višini 50% za stavbe, ki so bile raz-
glašene za arhitekturni spomenik.

c) Pri zahtevanih investicijah bo delež
sofinanciranja ne glede na opisan način so-
financiranja določen za vsak primer pose-
bej glede na v proračunu razpoložljiva sred-
stva.

d) Lastnike stavb seznanjamo, da lahko
pri Stanovanjskem skladu ljubljanskih ob-
čin, Zarnikova 3, Ljubljana, zaprosijo za po-
sojilo po ugodni obrestni meri za pokritje
lastnih deležev pri obnovi stavbnih lupin.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) na razpisu lahko glede na razpoložlji-

va sredstva sodelujejo le fizične osebe;
b) stavba mora biti pomembna z vidika

kulturne dediščine (spomeniško varstveni,
arhitekturni in ambientalni pomen stavbe v
veduti mesta);

c) lastniki morajo imeti zagotovljena sred-
stva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del stavbne lupine;

d) lastniki morajo imeti poravnane finan-
čne obveznosti do Mestne občine Ljubljana.

4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije s priloženo fotografi-

jo stavbe,
b) popis potrebnih del s strokovno oce-

no vrednosti ali predračunom predvidenih
del obnove stavbne lupine,

c) dokazilo o lastništvu oziroma solastniš-
tvu stavbe,

d) izjava o zagotovitvi preostalih 75% ozi-
roma 67% oziroma 50% sredstev (v stavbi z

več lastniki morajo izjavo podpisati vsi la-
stniki),

e) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
bo izvajalec del izbran skladno z določili
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00),

f) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
se bo stavba obnavljala po kulturno varstve-
nih pogojih Zavoda za kulturno dediščino,
OE Ljubljana,

g) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na tran-
sakcijski račun MOL, Mestne uprave, Me-
stni trg 1, št. 01000-010-0000196, sklic:
200103, “LMM - razpis za obnovo stavbnih
lupin”. Navedena sredstva se vplačajo kot
zagotovilo za resnost ponudbe in bodo v
primeru, da stavba na tem javnem razpisu
ne bo izbrana, vrnjena plačniku v roku 30
dni po poteku razpisa. Prosilci morajo v vlo-
gi navesti številko tekočega računa, kamor
se sredstva vrnejo. Če je stavba na tem
razpisu izbrana, se sredstva vrnejo po za-
ključku obnovitvenih del. Če lastniki od iz-
vedbe odstopijo se sredstva ne vrnejo,

h) ob vložitvi vloge so dolžni prosilci pla-
čati upravno takso v višini 50 točk, oziroma
800 SIT (skladno s tarifno številko 1 taksne
tarife Zakona o upravnih taksah in 4. od-
stavkom 6. člena Zakona o upravnih tak-
sah, Ur. l. RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00).
Upravno takso plačajo v upravnih kolekih, ki
jih pripnejo na prijavo.

5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokov-

na komisija, ki bo stavbe vrednotila (točko-
vala) glede na:

a) pomen objekta z vidika kulturne dedi-
ščine in arhitekturne vrednosti: 0 - 3 točke;

b) ambientalni pomen objekta v veduti
mesta (npr. stavbe v starem mestnem jedru,
stavbe v historičnem ali secesijskem prede-
lu ob Miklošičevi ul. ali drugje po Ljubljani):
0 - 2 točki;

c) lega stavbe v predelu, ki je že delno
urejen (zaključevanje že delno urejenih me-
stnih ambientov): 0 - 2 točki;

d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši
pomen za mesto): 0 - 3 točke;

e) dotrajanost stavbe: 0 - 2 točki;
f) investicijsko manj zahtevne stavbe (z

razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim
več stavb): 0 - 2 točki;

g) sodelovanje na razpisu “Ljubljana mo-
je mesto” v minulih letih: 0 - 1 točka.

Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.

6. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na

naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za finance, Ljubljana, do
vključno 17. 4. 2002 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom “Javni razpis LMM - obnova lupin.
Ne odpiraj!”.

Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in origi-
nalom dokazila o plačilu.

Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 4.
2002 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za finance, Dalmatinova
1/1. nadstropje, Ljubljana.

7. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila dobite na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28,

Ljubljana, tel. 01/306-15-52 oziroma po
elektronski pošti na naslov: urbanizem@ljub-
ljana.si ali na podjetju Imovina d.o.o., Trg
MDB 14, Ljubljana, tel. 01/425-61-66 vsak
ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

Mestna občina Ljubljana

Št. 41400-1/02 Ob-65505
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subven-

cioniranju obrestnih mer za najete kredite
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno
glasilo, št. 7/98) objavlja župan Občine Vi-
pava

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere, za

kredite, najete v letu 2002, za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj

in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
1. Namen subvencioniranja obrestnih

mer je izgradnja, prenova in nakup stano-
vanj in stanovanjskih hiš na območju občine
Vipava, za katere prosilec najame kredit pri
banki, s katero ima Občina Vipava sklenje-
no pogodbo o kreditiranju občanov v letu
2002. V prenovo sodi tudi ureditev central-
nega ogrevanja z zemeljskim plinom.

2. Višina sredstev za subvencijo v letu
2002 znaša 4,500.000 SIT.

3. Kvota posojil, do katere občina na
podlagi javnega razpisa subvencionira obre-
stno mero, znaša 61,728.000 SIT.

4. Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu je
3,000.000 SIT.

5. Obrestna mera za kreditojemalce je
T + 2,15%.

6. Najdaljši rok za vračilo kredita je 10
let.

7. Interesenti, ki želijo najeti kredit mora-
jo izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgrad-
njo, prenovo in nakup stanovanj in stano-
vanjskih hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v
Uradnem glasilu, št. 7/98 z dne 4. 6. 1998.

Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik stanovanjske hiše, ki jo

namerava prenavljati s kreditom, za katere-
ga se prijavlja,

– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih, oziroma da
ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in
overjeno pri notarju,

– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stano-
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91).

Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil

kreditno pogodbo z banko, s katero ima
Občina Vipava sklenjeno pogodbo o krediti-
ranju v roku 60 dni od prejema obvestila o
uvrstitvi na prednostno listo prosilcev kredi-
ta,

– da plača banki stroške odobritve kre-
dita,

– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,

– da izpolnjuje pogoje banke kreditoda-
jalke (kreditna sposobnost, itd.).
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8. Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanj-
ski kredit (obrazci so na voljo na sedežu
občine vsak delovni dan med 8. in 14. uro).

9. Rok za oddajo vlog je 30 dni od obja-
ve tega razpisa.

10. Prosilec skupaj z vlogo predloži:
– dokazilo o državljanstvu in dokazilo o

stalnem bivališču (kopija osebne izkaznice,
potnega lista, vozniškega dovoljenja),

– potrdilo o družinski skupnosti,
– potrdilo o lastništvu objekta (zemljiškok-

njižni izpisek) ali kupoprodajno pogodbo,
– podatke o skupnem bruto dohodku

prosilca v letu 2001 (podatke, ki se vpišejo
v napoved za odmero dohodnine),

– odločbo o invalidnosti (če uveljavlja ta
kriterij),

– gradbeno dovoljenje ali dovoljenje o
priglašenih delih (če gre za gradnjo ali adap-
tacijo),

– dokazilo, da gre za kulturni spomenik
(če gre za kulturni spomenik),

– dokazilo, da gre za gradnjo na temelju
starih hiš (če je zgrajena pred letom 1960),
če uveljavlja ta kriterij,

– podpisano izjavo, da ima neprimerno
stanovanje (opis razmer), če uveljavlja ta
kriterij,

– podpisano izjavo oziroma dokazilo, da
je prosilec brez stanovanja oziroma prvič
rešuje stanovanjski problem, če uveljavlja ta
kriterij,

– izjavo, da on oziroma njegovi družinski
člani niso kupili stanovanja po Stanovanj-
skem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91).

11. Dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo na telefonu 05/364-34-10 (Hele-
na Kobal).

Občina Vipava

Št. 35201-4/02 Ob-65625
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 18. člena
Odloka o načinu izvajanja gospodarske jav-
ne službe čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Mestne obči-
ne Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 58/99 in
11/02) in Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99 in 52/01) Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe čiščenja

komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Mestne občine

Murska Sobota
1. Naročnik (koncedent): Mestna obči-

na Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2, 9000

Murska Sobota, tel. 02/531-10-00, faks
02/530-33-25.

3. Predmet razpisa: koncesija za oprav-
ljanje gospodarske javne službe čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda na
celotnem območju Mestne občine Murska
Sobota.

4. Obseg koncesije:
– izvajanje javne službe čiščenja komu-

nalnih odpadnih in padavinskih voda na ce-
lotnem območju Mestne občine Murska So-
bota,

– izgradnja nove čistilne naprave v Mur-
ski Soboti in Bakovcih.

5. Trajanje koncesije in rok izgradnje či-
stilne naprave:

– koncesija se podeli za dobo 25 let.
Koncesija se po njenem preteku lahko po-
daljša, kar se bo uredilo s koncesijsko po-
godbo. Koncesija začne teči z dnem podpi-
sa pogodbe. Po prenehanju koncesijskega
razmerja vsi objekti in naprave brez plačila
preidejo v last in posest koncendenta;

– rok izgradnje ČN M. Sobota in ČN Ba-
kovci je največ 2 leti od podpisa pogodbe z
izbranim ponudnikom tega razpisa.

Koncendent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.

6. Udeleženci razpisa: razpisa za prido-
bitev koncesije se lahko udeležijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije. Udele-
ženec razpisa je lahko tudi tuja pravna ose-
ba, če izpolnjuje z zakonom predpisane po-
goje za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji.

7. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje ter pre-
dložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, pi-
sne izjave in zahtevano dokumentacijo:

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidaciji, ter da ni bil pravno-
močno obsojen za kaznivo dejanje ali prekr-
šek,

– da ima poravnane obveznosti iz naslo-
va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakoni,

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja za katero se
razpisuje koncesija in da je tehnično ter ka-
drovsko usposobljen za kakovostno izvaja-
nje razpisane dejavnosti,

– da predloži potrdilo ustrezne finančne
institucije o celotnem prometu v zadnjih 3
poslovnih letih,

– da predloži potrdilo o varščini ali ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, nepre-
klicno in vnovčljivo na prvi poziv, v višini
2,000.000 SIT in veljavnostjo 120 dni od
odpiranja ponudb,

– da predloži reference o dosedanjem
delu s področja projektiranja, investicijske
gradnje, upravljanja in gospodarjenja s po-
dročja čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda,

– da predloži izdelan investicijski pro-
gram in načrt izvedbe projekta ČN M. So-
bota in ČN Bakovci s finančno konstrukcijo
za izvedbo celotne investicije in za vzdrže-
vanje sistema ter za zagotavljanje kvalitetnih
storitev za končne uporabnike sistema,

– da predloži prikaz stroškov upravljanja
s formirano končno ceno za m3 čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda
in sicer ceno čiščenja za m3 odplak na dan
ponudbe in ceno čiščenja za m3 odplak za
ves čas trajanja koncesije – ceno storitev,

– da predloži zasnovo koncepta izgrad-
nje čistilne naprave Murska Sobota in čistil-
ne naprave Bakovci. Ponudnik lahko pre-
dlaga svojo tehnologijo čiščenja ČN M. So-
bota in ČN Bakovci ne glede na že izdelano
projektno tehnično dokumentacijo. Za či-

ščenje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda za naselje Bakovci lahko ponudnik iz-
dela variantni predlog čiščenja te odpadne
vode na ČN M. Sobota, kolikor dokaže upra-
vičenost predlagane variante,

– da predloži rok izgradnje ČN M. Sobo-
ta in posebej ČN Bakovci v primeru, da se
bo ČN gradila oziroma rok izgradnje varian-
tnega predloga,

– da predloži višino koncesijske dajatve,
– da predloži navedbo pooblaščenih

oseb ali službe ponudnika, ki na zahtevo
koncedenta oziroma njegovega poobla-
ščenca daje tolmačenje v zvezi s ponudbo,

– da predloži izjavo, da se strinja z vsemi
razpisnimi pogoji brez pripomb,

– da predloži vzorec koncesijske pogod-
be,

– da predloži izjavo, da v primeru prido-
bitve posla zagotovi bančno garancijo za
izvedbo projekta v višini 30% predvidene
investicijske vrednosti projekta,

– da predloži ostale ugodnosti, ki jih nu-
di kot ponudnik posebej opredelitev glede
že izgrajenih objektov čistilne naprave M.
Sobota.

Opombe k točki 7:
– Noben ponudnik ne more sodelovati v

razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi dru-
gega ponudnika.

– Celotna ponudba mora biti jasna in čit-
ljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom
v zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov, medvrstičnega teksta in bri-
sanja.

– Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, če je sestavljena v drugem
jeziku, mora biti uradno prevedena in over-
jena.

– Vse stroške v zvezi s pripravo ponud-
be nosijo ponudniki, tudi če ne pride do
sklenitve koncesijskega razmerja.

8. Merila za izbiro koncesionarja:

Merilo %

a) Končna cena za m3 čiščenja
komunalnih odpadnih
in padavinskih voda 50%

b) Rok izgradnje ČN M. Sobota
in ČN Bakovci 25%

c) Reference ponudnika 10%
d) Tehnična in finančna

sposobnost ponudnika 5%
e) Koncesijska dajatev 5%
f) Ostale ugodnosti 5%

9. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
dnem objave tega razpisa in po vplačilu ne-
vračljivega zneska v višini 20.000 SIT na
račun Banke Slovenije, št. TRR
01000-0100011448 in s pripisom – Kon-
cesija čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda, in sicer vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

Informacije v zvezi z razpisom daje Nada
Cvetko-Török, univ. dipl. inž. gr., tel.
02/522-16-17.

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.

10. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb je 6. 5. 2002 do 12. ure.

Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne
odpiraj – razpis za podelitev koncesije či-
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ščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda«, morajo prispeti v vložišče Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, v zgoraj navedenem roku
ne glede na vrsto prenosa te pošiljke.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 2002 ob
12.30, v sejni sobi Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, I. nadstropje – urad
župana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Izbira koncesionarja: o izboru kon-
cesionarja bodo ponudniki javnega razpisa
obveščeni v roku 90 dni od odpiranja po-
nudb.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 15001-0001/02-240 Ob-65754
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00),
Odloka o proračunu občine Ilirska Bistrica
za leto 2002 (Uradne objave glasila Snež-
nik, št. 01/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01) ter smiselne uporabe
sklepa Občinskega sveta občine Ilirska Bis-
trica o merilih in kriterijih za sofinanciranje
humanitarnih organizacij in društev ter izpla-
čila enkratnih pomoči (št. 41407-1/00-240
z dne 11. 7. 2000) Občina Ilirska Bistrica
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

humanitarnih programov v letu 2002
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje programov humanitarnih in neprofitnih
organizacij, zavodov ter društev, ki imajo
sedež na območju Občine Ilirska Bistrica
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi na
območju Občine Ilirska Bistrica in vključuje-
jo njene občane.

Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto
2002 zagotovljenih 1,769.580 SIT za hu-
manitarne programe.

Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju

socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji pre-

dlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot

prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,

– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih so-
cialnih programov in storitev, utemeljene na
značilnostih invalidov po posameznih funk-
cionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj inva-
lidov,

– druge neprofitne organizacije in druš-
tva, ki na območju občine Ilirska Bistrica
oziroma za njene občane izvajajo razpisane
programe.

Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:

– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica, vsak delovni dan med 7. in 14.30),

– dokazilo, da imajo sedež na območju
občine Ilirska Bistrica oziroma, da izvajajo
program tudi za občane Občine Ilirska Bis-
trica,

– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2001,

– program dela in finančni načrt za leto
2002,

– izjavo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, navedbo števila članov z območja
občine Ilirska Bistrica, specificiran po nase-
ljih (navedba naselja, navedba števila čla-
nov iz naselja, navedba višine članarine za
posameznika).

Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov z območja Občine Ilir-

ska Bistrica,
– področje delovanja (občinske, regij-

ske, državne, mednarodne organizacije).
Rok za predložitev prijav je 15 dni od

objave tega razpisa. Prijave morajo biti od-
dane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis
za humanitarne programe 2002” na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica. Na kuverti mora biti naveden
polni naziv in sedež predlagatelja.

O izboru izvajalcev in višini sredstev bo-
do kandidati obveščeni v roku 15 dni po
sprejemu sklepa s strani župana. Izbor in
vrednotenje programov bo opravil Odbor za
družbene dejavnosti.

Dodatne informacije so vam na voljo na
občinski upravi, oddelek za družbene de-
javnosti (05/71-41-361).

Občina Ilirska Bistrica

Ob-65504
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v občini
Šalovci (Ur. l. RS, št. 67/99) Občina Šalov-
ci objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Šalovci v
letu 2002

1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:

– športna društva in klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije

registrirane za opravljanje dejavnosti v špor-
tu,

– vrtci in vzgojno-izobraževalni javni za-
vodi.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji za javni razpis:

– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šalovci,

– da so registrirani za opravljanje špor-
tne dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti.

3. V letu 2002 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

– interesna športna dejavnost otrok in
mladine,

– vrhunski in tekmovalni šport,
– športno-rekreativna dejavnost,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
– športne objekte,
– športne prireditve.
4. Izbrani programi bodo sofinancirani iz

proračunskih sredstev za šport za leto 2002
na podlagi pravilnika za vrednotenje progra-
mov športa v Občini Šalovci, katerega je
Občinski svet občine Šalovci sprejel dne
9. 7. 1999.

5. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: rok za prijavo programov je do
29. 3. 2002 do 12. ure.

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalov-
ci, s pripisom “javni razpis – šport 2002”.
Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno
dokumentacijo in podrobne informacije do-
bite vsak delovni dan med 7. in 15. uro, na
sedežu Občine Šalovci, tel. 02/559-80-50.

6. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen
opis programa s prireditvami, številom
udeležencev, krajem izvajanja programa
in urnikom.

Program mora biti finančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov financiranja.

7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o
financiranju programov in se sklene pogod-
ba o sofinanciranju športnih programov.

Občina Šalovci

Ob-65506
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

Kranj, objavlja na podlagi 10. člena Pravilni-
ka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Ur. l. RS, št. 49/00)

javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. Predmet oddaje je:
– poslovni lokal na naslovu: Koroška ce-

sta 14, Kranj,
– poslovni prostor v pritličju, v izmeri

53,8 m2.
Izklicna cena najemnine je odvisna od

dejavnosti po pravilniku objavljenem v Ur. l.
RS, št. 49/00 in se giblje od 82.000 do
135.000 SIT/mesec.

K doseženi ceni se prištejeta davek na
dodano vrednost in komunalna taksa.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu so
sestavni del razpisne dokumentacije. Zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo od ponedeljka, 11. 3.
2002, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
sobi št. 215/II. Mestne občine Kranj, taj-
ništvo Oddelka za gospodarske javne slu-
žbe. Ogled posameznega poslovnega pro-
stora bo mogoč v skladu z navedbo v razpi-
snih pogojih.

3. Zadnji dan za prispetje ponudb je osmi
dan po tej objavi, na Mestno občino Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, možna je tudi
osebna oddaja v sprejemni pisarni, v pritli-
čju, Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, v času njenih uradnih ur.

Ponudba mora biti vložena v pisni obliki
z obveznim imenom ponudnika in zaprta v
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, razpis za
poslovni prostor!«.

4. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 3.
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2002 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 8.

5. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 04/237-31-57.

Mestna občina Kranj

Ob-65643
Toplarna Železniki, Češnjica 54, 4228

Železniki, kot investitor objavlja

javni razpis
za izvedbo vročevoda na območju

Dašnice v Železnikih
A. Splošni podatki
1. Investitor: Toplarna Železniki, Češnji-

ca 54, 4228 Železniki.
2. Predmet razpisa:
a) strojnoinstalacijska dela,
b) gradbena dela.
3. Lokacija: Dašnice, Železniki.
4. Projektantsko podjetje: Install Inženi-

ring, d.o.o., Ul. J. Jame 14, 1210 Ljublja-
na-Šentvid.

5. Podjetje, ki izvaja nadzor: Domplan
Kranj, d.d., PE Inženiring, Bleiweisova c.
14, 4000 Kranj.

6. Predvideni obseg: vsa dela po pro-
jektu PGD in PZI, Dašnica, I. del.

7. Roki:
– pričetek del: 6. 5. 2002,
– zaključek del: 30. 6. 2002.
8. Predvidena vrednost investicije:

20,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri jav-

nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do 25. 3. 2002 do 12. ure, ko bo
javno odpiranje ponudb.

2. Ponudba mora vsebovati:
a) ustrezno registracijo za izvajanje raz-

pisanih del,
b) reference,
c) bonitete ponudnika od Agencije za

plačilni promet ali izjavo banke za,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo

materiala za razpisana dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje investi-

torju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti

kuverti na naslov: Domplan Kranj, d.d. PE
Inženiring, Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj s
pripisom: “Ne odpiraj - ponudba za vroče-
vod Dašnica”.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na naslovu: Domplan Kranj, d.d., Blei-
weisova 14, pri g. Trkulji. Pri prevzemu raz-
pisne dokumentacije mora prevzemnik na-
kazati na blagajni Domplana po 10.000 SIT
za vsako posamezno razpisno dokumenta-
cijo.

5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vse pogojem tega razpisa.

Toplarna Železniki d.o.o.

Št. 0867/02 Ob-65682

Javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje so nepremičnine v

lasti podjetja Jeruzalem Ormož TGT d.d.
Ormož, Vrazova 5, v skupni izmeri
3.230 m2, ki v naravi predstavlja gostinsko

turistični objekt Hotel Ormož in jih sestavlja-
jo parcele št. 460 – stavbišče s poslovno
stavbo in dvorišče v izmeri 922 m2; pripisa-
no v zemljiškoknjižnem vložku 291 k.o. Or-
mož; parc. št. 466 parkirišče v izmeri
622 m2; parc. št. 467/1 stavbišče s stavbo
v izmeri 1.512 m2 in parc. št. 467/2 zeleni-
ca v izmeri 569 m2; v zemljiškoknjižnem
vložku 522 k.o. Ormož. Nepremičnine se
prodajajo le v paketu in ne ločeno po parce-
lah. Nepremičnine so bremen proste.

2. Izhodiščna prodajna cena za pred-
metne nepremičnine postavljena s strani
prodajalca je 255,082.000 SIT.

3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni po-
djetniki. Pisna ponudba mora vsebovati:

– ponujeno ceno v tolarjih,
– plačilne pogoje,
– dokazilo, da je ponudnik na TR št.

02151-0011625976, pri NLB Ormož, vpla-
čal varščino v višini 10% izklicne cene,

– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, potrdilo o državljanstvu za fizično
osebo oziroma priglasitveni list za samostoj-
ne podjetnike,

– program dejavnosti, ki jo nameravajo
opravljati na omenjeni lokaciji.

Dokumenti in dokazila ne smejo biti sta-
rejša od 30 dni.

4. Prodaja bo potekala po načinu »vide-
no-kupljeno«, brez kasnejših ugovorov.

5. Za zavarovanje plačila kupnine je po-
nudnik dolžan priložiti bančno garancijo v
višini izhodiščne cene, ki se vnovči na prvi
poziv po izteku pogodbenega roka za plači-
lo kupnine.

6. Kupec dobi nepremičnino v posest
po plačilu celotne kupnine.

7. Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

8. Ponudniki morajo pisne ponudbe po-
slati ali oddati v zaprti ovojnici v 10 dneh od
objave tega razpisa do 12. ure, na naslov:
GIM družba za promet z nepremičninami
d.o.o. Maribor, Miklošičeva ul. 4, 2000 Ma-
ribor, z oznako »Javni razpis – prodaja ne-
premičnin – Ne odpiraj«.

9. Pravočasno poslane in popolne po-
nudbe bo obravnavala komisija v sestavi
predstavnika lastnika in posrednika.

Na predlog komisije bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenjena kupoprodajna po-
godba. Ponudniki bodo o izidu pisno obve-
ščeni v 8 dni po objavljeni izbiri.

10. Uspelemu ponudniku se bo varščina
vračunala v kupnino, neuspelim ponudni-
kom pa bo vrnjena v roku 8 dni po odpiranju
ponudb, brez obresti.

11. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri, v kolikor ne sklene pogodbe v tem
roku, se plačana varščina zadrži.

12. Če bo več ponudnikov izpolnjevalo
razpisne pogoje, ima prednost tisti, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.

13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
sklene kupoprodajno pogodbo s katerim-
koli ponudnikom.

14. Vse informacije o nepremičninah ter
terminih ogleda lahko dobijo ponudniki in
interesenti na tel. št. 02/250-84-51, g. Poj-
bič.

GIM d.o.o.Maribor

Javne dražbe

Št. 430-02-1/2002-1 Ob-65890

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. odprodaja zemljišča Postojna-Ka-

zarje:
a) bivše vojaško skladišče Kazarje v Po-

stojni parc. št. 1323/2, 1323/4, v skupni
izmeri 23.791 m2, s pripadajočimi objekti 2
skladišči tlorisne površine 2 x po 3110 m2

in bivša stražnica tlorisne površine 122 m2

vpisana v k.o. Postojna, ZKV 2609; parc.
št. 517/3 neplodno 1117 m2 in parc. št.
517/4 travnik 425 m2 v k.o. Zalog, ZKV
459,

b) izklicna cena nepremičnine:
112,675.000 SIT;

1.2. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri
Jesenicah):

a) zemljišče parc. št. 917/1; 917/4;
917/6; v skupni izmeri 3390 m2; k.o. Žirov-
nica; ZKV 617,

b) izklicna cena nepremičnine:
38,307.000 SIT;

1.3. odprodaja zemljišča Žirovnica (pri
Jesenicah):

a) zemljišče parc. št. 918/2 v izmeri
446 m2, k.o. Žirovnica; ZKV 617,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,676.000 SIT;

1.4. odprodaja zemljišča Orlek (pri Se-
žani):

a) bivša obmejna stražnica, parc. št.
3436/36; zemljišče v izmeri 4029 m2 z
dvema zgradbama, štirimi pomožnimi ob-
jekti, k.o. Sežana; ZKV 1504,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,267.000 SIT;

1.5. odprodaja zemljišča Jeršice:
a) zemljišče, parc. št. 2399/1, 2399/2

v skupni izmeri 6074 m2; k.o. Postojna,
ZKV 1433,

b) izklicna cena nepremičnine:
5,770.300 SIT;

1.6. odprodaja dela zemljišča – v Slo-
venski vasi:

a) zemljišče, parc. št. 2027 dvorišče v
izmeri 2842 m2, parc. št. 2028 posl. stavba
v izmeri 1680 m2 oziroma solastniškem de-
ležu 1680/2295, parc. št. 2033 dvorišče v
izmeri 3698 m2, parc. št. 2034 dvorišče v
izmeri 2456 m2; vse k.o. Nova vas, ZKV
1044,

b) izklicna cena nepremičnine:
111,845.000 SIT;

1.7. odprodaja dela stražnice Lom:
a) parc. št. 37/2 poslovna stavba s tremi

funkc. objekti in dvoriščem v skupni izmeri
1700 m2, k.o. Lom, ZKV 27,

b) izklicna cena nepremičnine:
10,131.000 SIT.

Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. 01/471-21-46 ozi-
roma 031/244-147.
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2. Stanovanja
2.1 odprodaja enega praznega stanova-

nja Ministrstva za obrambo v Velikih Blokah:
2.1.1. Kraj: Velike Bloke, Velike Bloke

58;
a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvoso-

bno stanovanje št. 1 v pritličju, letnik grad-
nje 1937, površine 88,97 m2, locirano na
parc. št. 113, vl. št. 249, k.o. Velike Bloke,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,862.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 19. 3. 2002 od
9. do 10. ure;

2.2 odprodaja enega praznega stanova-
nja Ministrstva za obrambo v Podgradu (Ob-
čina Ilirska Bistrica):

2.2.1. Kraj: Podgrad, Podgrad 103;
a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-

vanje št. 12 v II. nadstropju, letnik gradnje
1948, površine 55,80 m2, locirano na parc.
št. 108, vl. št. 337, k.o. Podgrad,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,471.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 21. 3. 2002 od
12. do 13. ure;

2.3. odprodaja štirih praznih stanovanj
Ministrstva za obrambo v Ilirski Bistrici:

2.3.1. Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčiče-
va 3;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 2 v pritličju, letnik gradnje 1948,
površine 63,92 m2, locirano na parc. št.
3145/1, vl. št. 338, k.o. Trnovo,

b) izklicna cena nepremičnine:
3,397.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 21. 3. 2002 od
10. do 11. ure;

2.3.2. Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčiče-
va 1;

a) vrsta nepremičnine: trisobno stanova-
nje št. 4 v I. nadstropju, letnik gradnje 1925,
površine 101,44 m2, locirano na parc. št.
3144, vl. št. 470, k.o. Trnovo,

b) izklicna cena nepremičnine:
5,181.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 21. 3. 2002 od
10. do 11. ure;

2.3.3. Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčiče-
va 1;

a) vrsta nepremičnine: štirisobno stano-
vanje št. 5 v II. nadstropju, letnik gradnje
1925, površine 124,16 m2, locirano na
parc. št. 3144, vl. št. 470, k.o. Trnovo,

b) izklicna cena nepremičnine:
5,948.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 21. 3. 2002 od
10. do 11. ure;

2.3.4. Kraj: Ilirska Bistrica, Rozmanova
ul. 13;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 12 v II. nadstropju, letnik gradnje
1924, površine 86,29 m2, locirano na parc.
št. 1867, vl. št. 420, k.o. Ilirska Bistrica,

b) izklicna cena nepremičnine:
5,379.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 21. 3. 2002 od
10. do 11. ure;

2.4. odprodaja enega praznega stano-
vanja Ministrstva za obrambo na Livku:

2.4.1. Kraj: Livek, Livek 11a;
a) vrsta nepremičnine: trisobno stanova-

nje št. 1 v pritličju, letnik gradnje 1962,
površine 80,32 m2, locirano na parc. št.
1783/3, vl. št. 319, k.o. Livek,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,719.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 26. 3. 2002 od
11. do 12. ure;

2.5. odprodaja ene prazne sobe Mini-
strstva za obrambo na Vrhniki:

2.5.1. Kraj: Vrhnika, Na Klisu 6a;
a) vrsta nepremičnine: soba št. 13 v III.

nadstropju, letnik gradnje 1969, površine
15,80 m2, locirano na parc. št. 2007/5, k.o.
Postojna,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,372.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 20. 3. 2002 od
11. do 12. ure.

2.6. odprodaja dveh praznih stanovanj
Ministrstva za obrambo v Postojni:

2.6.1. Kraj: Postojna, Gregorčičev dre-
vored 12;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 4 v I. nadstropju, letnik gradnje
1955 površine 59,43 m2, locirano na parc.
št. 558/1, vl. št. 1614 k.o. Postojna,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,461.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 19. 3. 2002 od
11. do 12. ure.

2.6.2. Kraj: Postojna, Gregorčičev dre-
vored 12;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno v kleti,
letnik gradnje 1955 površine 47,50 m2, lo-
cirano na parc. št. 558/1, vl. št. 1614 k.o.
Postojna,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,820.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 19. 3. 2002 od
11. do 12. ure.

2.7. odprodaja enega praznega stano-
vanja Ministrstva za obrambo v Mariboru:

2.7.1. Kraj: Maribor, Frankolovska ul.
22;

a) vrsta nepremičnine: garsonjera št. 42,
v X. nadstropju, letnik gradnje 1962 površi-
ne 21,64 m2, locirano na parc. št.1637,
k.o. Tabor,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,427.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 28. 3. 2002 od
11. do 12. ure.

3. Poslovni prostori
3.1. odprodaja enega praznega poslov-

nega prostora Ministrstva za obrambo v Ma-
riboru:

4.1.1. Kraj: Maribor, Kopitarjeva ul. 8
a) vrsta nepremičnine: poslovni prostor,

v pritličju, letnik gradnje 1957 površine
146 m2, locirano na parc. št.1069, vl. št.
386 k.o. Maribor-Grad,

b) izklicna cena nepremičnine:
11,230.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 28. 3. 2002 od
12.30 do 13.30.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT

za 200.000 SIT,
– od 10,000.000 SIT do 50,000.000

SIT za 500.000 SIT,
– od 50,000.000 SIT do 100,000.000

SIT za 800.000 SIT,

– nad 100,000.000 SIT za 1,000.000
SIT.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
re biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št. 50100-637-55216 sklic
18-19119-7141998-030000. Po opravlje-
ni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR št.
50100-637-55216 sklic na št.
18-19119-7141998-030000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji:

Dražitelji morajo 1 uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in pre-
dložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko številko
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se

izvaja v skladu z Uredbo o postopkih proda-
je in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
– 1. Objekti in zemljišča - 2. 4. 2002 ob

10. uri,
– 2. Stanovanja - 2. 4. 2002 ob 12. uri,
– 3. Poslovni prostori - 2. 4. 2002 ob

14. uri
v sejni sobi, št. 327, III. nad. na naslovu:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo
RS, Služba za gospodarjenje z nepremični-
nami, Kardeljeva pl. 21, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 430-02-1/2002-1 Ob-65891

Javna dražba
oddaje v najem

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

I. Predmet najema:
1. Objekti in zemljišča
1.1. oddaja v najem del zemljišča Vražji

kamen:
a) kraj: Črnomelj,
b) vrsta nepremičnine v naravi: gozd,
v izmeri 10ha 9a 29 m2, parc. št. 453;

454/1,2; 455/1,2; 461; 462; 463; 464;
465 vl. št. 176, k.o. Gradac,
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c) namembnost in čas uporabe nepre-
mičnine: bodoči najemnik bo lahko najeto
nepremičnino uporabljal za športno streli-
šče za dobo 1 leta z možnostjo podaljšanja,

d) višina mesečne najemnine: izklicna
cena za mesečno najemnino je 41.864 SIT;

1.2. oddaja v najem “igrišča v Trbovljah”:
a) kraj: Trbovlje,
b) nepremičnina: 372/5 igrišče

2783 m2, 1054/1 ner. 163 m2, k.o. Trbov-
lje, ZKV 446,

c) namembnost in čas uporabe: za špor-
tno aktivnost za dobo 1 leta z možnostjo
podaljšanja,

d) višina mesečne najemnine: izklicna
cena za mesečno najemnino je 26.000 SIT;

1.3. oddaja v najem bivšega vojaškega
skladišča Vrbina -Skopice:

a) kraj: pri Brežicah,
b) nepremičnina: zemljišče, parc.št.

2150/2 pašnik 3610 m2, parc. št. 2150/3
pašnik 2900 m2, parc. št. 2150/4 pašnik
2795 m2, parc. št. 2150/10 pot 800 m2,
parc. št. 3486/1 paš. 92801 m2, parc. št.
3486/2 gozd 17268 m2, parc. št. 3486/3
gozd 34386 m2, k.o. Krška vas, ZKV 1527,

c) namembnost in čas uporabe: za na-
men konjereje za dobo 1 leta z možnostjo
podaljšanja,

d) višina mesečne najemnine: izklicna
cena za mesečno najemnino je 98.000 SIT;

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 20.000 SIT do 100.000 SIT za

5.000 SIT,
– od 100.000 SIT do 300.000 SIT za

20.000 SIT.
2. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

re biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

3. Javna dražba se bo opravila ustno, v
slovenskem jeziku.

4. Dražitelji morajo 1 uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in pri-
ložiti (v originalu):

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo.

5. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z uredbo o postopkih proda-
je in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

6. Datum, čas in kraj javne dražbe: 2. 4.
2002 ob 14. uri v sejni sobi, št. 327, III.
nad. na naslovu: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo RS, Služba za gospo-
darjenje z nepremičninami, Kardeljeva pl.
21, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Ob-65576
Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-

nju, d.o.o., Glančnik 6, Mežica, objavlja

drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnin,

ki bo 3. 4. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.

1. Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine in premičnine:

A) poslovno stanovanjska hiša, Center
107, Črna na Koroškem, ZKV št. 615, parc.
št. 257/4, stavb. sta. st. 293 m2, dvorišče
43 m2, skupaj 336 m2;

B) kopalnica Igrčevo, Črna na Koro-
škem, ZKV št. 249, k.o. Podpeca, št.
668/7 posl. stavb. 235 m2, dvorišče
1381 m2, skupaj 1616 m2;

C) hidravlična vrtalna garnitura Bohler
(goseničar, 45kW, letnik 1984, dolžina
8800 mm, širine 1700 mm, višine 1700
mm, teže 12500 kg);

D) prevozni kompresor Fragram PZ 350
in tlačna posoda za kompresor Fagram;

E) Teodolit DTM 750 NIK, letnik 1996;
F) žična vrv fi 16 mm, dolžine 1000 m in

žična vrv fi 24 mm, dolžine 400 m.
Nepremičnine se prodajajo ločeno po

zgoraj navedenih točkah.
2. Izklicna cena za nepremičnino iz točke

A je 9,407.491 SIT, iz točke B je 5,824.350
SIT, iz točke C je 700.000 SIT, iz točke D je
662.620 SIT, iz točke E je 1,221.864 SIT in
iz točke F je 1,003.520 SIT.

3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije. Predstavnik pravne ose-
be se mora izkazati s pisnim pooblastilom
pravne osebe in izpisom iz registra za prav-
no osebo, fizična oseba pa z osebnim do-
kumentom, pri čemer mora predložiti tudi
potrdilo o državljanstvu.

4. Pred javno dražbo mora ponudnik pla-
čati varščino v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun št.
20470-0016331453, pri Koroški banki
d.d. Slovenj Gradec, bančna skupina Nove
LB, s pripisom »varščina za javno dražbo«.

5. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom. Varščino bomo uspešnemu ponu-
dniku vračunali v kupnino, drugemu pa brez
obresti vrnili v 15 dneh po končani dražbi.

6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino v celoti poravnati v roku 30 dni po
javni dražbi. Kolikor kupnina ni poravnana v
30 dneh, prodajalec varščino obdrži, s kup-
cem pa ni dolžan skleniti prodajne pogod-
be. Po poravnavi kupnine bo prodajalec v
nadaljnjih 15 dneh sklenil s kupcem prodaj-
no pogodbo. Davščine na nepremičninah in
druge dajatve ter stroške v zvezi s preno-
som lastništva mora plačati kupec.

7. Nepremičnine in premičnine se pro-
dajajo po načelu videno kupljeno.

8. Vse morebitne dodatne informacije in
možne termine ogleda nepremičnine lahko
ponudniki dobijo na naslovu Rudnik svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glan-
čnik 6, Mežica, oziroma po telefonu
02/87-00-160.

Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o., Mežica

Ob-65783
S&S, Proizvodnja, trgovina, storitve in

gostinstvo, d.o.o., v stečaju, Zvodno 13a,
Celje, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin

I. Predmet prodaje
Nepremičnine Ljubljanska cesta 20, Ce-

lje, z.k. vložek 2200 k.o. Celje: delež
77/10000 naslednjih parcel: parc. št.
658/9 parkirišče površine 301 m2, parc.
št. 658/13 poslovna stavba površine 4.336
m2 in dvorišče površine 533 m2, parc. št.
2542/6 zelenica površine 325 m2, kar v
naravi predstavlja poslovne prostore gostin-
skega lokala “Golf Pub” v pritličju garažno
poslovnega objekta Glazija, Ljubljanska ce-
sta 20 v Celju, pet garažnih mest v pritličju
objekta in sorazmerni del na skupnih pro-
storih, delih, napravah in funkcionalnem
zemljišču objekta.

Premičnine: osnovna sredstva – oprema
lokalov Golf pub, Jazz pub, Diskoteka Jun-
gle, Ledena dvorana ter pisarne in ostala
oprema – vse po Seznamu osnovnih sred-
stev po nahajališčih.

Nepremičnine in premičnine se prodaja-
jo kot celota za izklicno ceno 41,416.620
SIT.

Nepremično premoženje je podrobno
opisano in ocenjeno v cenitvenem poročilu
z dne 28. 12. 2001, ki ga je izdelal izvede-
nec in cenilec gradbene stroke Drago Žlaj-
pah. Premično premoženje je ocenjeno v
cenitvenem poročilu z dne 27. 1. 2002, ki
ga je izdelal izvedenec in cenilec strojne
stroke Kazimir Franc.

Premoženje bo prodano po načelu “vi-
deno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, 27. marca 2002 ob 9. uri, v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešer-
nova ulica 22, 3000 Celje.

II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in predložijo izpisek iz sodne-
ga registra, in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in predložijo dokazilo o
državljanstvu, ter predložijo dokazilo o pla-
čilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične
osebe, določene v 153. členu ZPPSL.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poo-
blastilo, fizična oseba pa se izkaže z ose-
bnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžni-
ka št. 50700-690-2213, pri Agenciji za pla-
čilni promet Celje z navedbo “plačilo varšči-
ne za javno dražbo”. Pred začetkom javne
dražbe se mora ponudnik izkazati s potrje-
nim prenosnim nalogom ali položnico.

Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti.

Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celot-
no kupnino na žiro račun stečajnega dolžni-
ka v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL, ali podati
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izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izja-
vi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I.,
II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se prodaja razve-
ljavi, plačano varščino pa bo stečajni dol-
žnik zadržal v korist stečajne mase.

Davek na promet z nepremičninami,
davek na dodano vrednost, druge daja-
tve, stroške sestave in overitve kupopro-
dajne pogodbe in druge stroške, poveza-
ne s prenosom lastništva mora plačati ku-
pec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.

Pregled cenitvenih poročil oziroma ogled
premoženja, ki je naprodaj, je možen po
predhodnem dogovoru s stečajnim upravi-
teljem Hudej Zvonimirom, Spominska 16,
Celje, tel. 03/541-75-05 ali GSM
041/705-697.

III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti

pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-

manjši znesek 1,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,

dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi

najvišjo ceno, oziroma predkupni upraviče-
nec, če takšno ceno izenači.

7. Dražba je končana 10 minut po najvi-
šji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku javne dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj

po navodilih in pod nadzorstvom predsedni-
ka stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).

S & S, Proizvodnja, trgovina,
storitve in gostinstvo, d.o.o.,

v stečaju, Celje

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-23/02 Ob-65510
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na socialnem oddelku Delovnega in so-
cialnega sodišča v Ljubljani;

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Kamniku,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Velenju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-

tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-25/02-0515 Ob-65669
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a) 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Murski Soboti.

Razpisni pogoji:
KI/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 85/2002 Ob-65668
Na podlagi od 32. do 37. člena Zakona

o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96)
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje po XXII. členu Sklepa o ustanovitvi jav-
nega zavoda Slovenski šolski muzej:

– ima najmanj visoko izobrazbo huma-
nistične, pedagoške ali družboslovne
smeri,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju muzejske dejavnosti,

– izkazuje sposobnost za organiziranje
in vodenje,

– obvlada dva tuja jezika.
Kandidati morajo poleg dokazov o izpol-

njevanju pogojev priložiti tudi svojo zamisel
razvoja muzeja.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Prijave pošljite v 15 dneh po objavi raz-

pisa na naslov: Slovenski šolski muzej, Pleč-
nikov trg 1, 1000 Ljubljana.

Prijave morajo biti predložene v zaprti
ovojnici, opremljene z oznako: “prijava na
razpis za direktorja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v 30 dneh po objavi razpisa.

Svet Slovenskega šolskega muzeja

Ob-65678
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna

enota Kranj objavlja prosto delovno mesto
vodja poslovne enote Jesenice,
na katerem ima delavec posebna poo-

blastila in odgovornosti.

Poleg splošnih pogojev, mora kandidat
za opravljanje prostega delovnega mesta iz-
polnjevati še naslednje posebne pogoje:

– visokošolska izobrazba ekonomske,
pravne ali tehnične smeri,

– pet let delovnih izkušenj,
– znanje angleškega oziroma nemškega

jezika,
– poznavanje ustreznih programskih oro-

dij.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim

delovnim časom za nedoločen čas in po-
skusnim delom 6 mesecev.

Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili v

roku 8 dni po objavi na naslov: Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Območna enota Kranj, Blei-
weisova 20, Kranj, sektor splošnih in ka-
drovskih zadev, z oznako “za razpis”. O izbi-
ri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni
po izteku objavljenega roka.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Območna enota Kranj

Št. 215-02 Ob-65615
Na podlagi določb 24. člena statuta in

sklepa Sveta Kliničnega centra Ljubljana z
dne 28. 2. 2002, Klinični center Ljubljana
ponovno razpisuje delovno mesto

predstojnika Klinike za infekcijske
bolezni in vročinska stanja.

Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo medi-
cinske smeri,

– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,

– da predloži program dela in razvoja
klinike.

Svet KC bo imenoval predstojnika orga-
nizacijske enote na predlog Strokovnega
sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovne-
ga kolegija klinike za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote naj kandidati pošljejo
v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na - s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto predstojnika Klinike za in-
fekcijske bolezni in vročinska stanja ”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Ob-65629
Svet posebnega javno socialno varstve-

nega zavoda Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka, v skladu s 192. členom statuta razpi-
suje delovno mesto

direktorja za mandatno obdobje štirih
let.

Pogoji:
– VII.stopnja strokovne izobrazbe prav-

ne, ekonomske, organizacijske, socialne ali
zdravstvene smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju vo-
denja in organizacije dela,

– aktivno znanje vsaj enega tujega je-
zika,

– slovensko državljanstvo,
– kandidat oziroma kandidatka mora pre-

dložiti svoj program dela in razvoja zavoda.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo kandidati v 8 dneh po objavi na
naslov: Center slepih in slabovidnih Škofja
Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, z
oznako “Prijava na razpis“.

Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka

Ob-65534
Javni zavod Zdravstveni dom Brežice na

podlagi 23. člena statuta in sklepa Sveta
zavoda objavlja razpis za imenovanje

direktorja JZ Zdravstvenega doma Bre-
žice

za 4-letno mandatno obdobje, nastop
1. 7. 2002.

Poleg splošnih pogojev določenih z za-
konom morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da morajo visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri,

– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-
šenj v stroki,

– kandidati morajo priložiti program dela
in razvoja ZD Brežice.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo v roku 8 dni po
objavi razpisa v ovojnici z oznako “Za razpi-
sno komisijo” na naslov: Javni zavod Zdrav-
stveni dom Brežice, Černelčeva 8, 8250
Brežice.

O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni od dneva objave razpisa.

Javni zavod Zdravstveni dom Brežice

Št. 122-2/2002 Ob-65905
Svet centra za socialno delo Radlje ob

Dravi razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo

Radlje ob Dravi.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri ali njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

morajo kandidati poslati v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Center za socialno
delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7,
2360 Radlje ob Dravi, z oznako »za razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Center za socialno delo
Radlje ob Dravi

Št. 17/2002 Ob-65636
Svet šolskega centra Slovenj Gradec,

Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec razpisu-
je delovni mesti

ravnatelja Srednje strokovne zdrav-
stvene šole

in
ravnatelja Poklicne in Srednje eko-

nomske šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene v 53. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:

za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima
visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge

pogoje za učitelja ali za svetovalnega delav-
ca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv
svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelj bo imenovan od 1. 9. 2002 za
obdobje petih let.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepi-
som in načrtom razvoja šole v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet šolskega cen-
tra Slovenj Gradec, Koroška 11, 2380 Slo-
venj Gradec, z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po končanem postopku izbire.

Šolski center Slovenj Gradec

Št. 65/2002 Ob-65585
Osnovna šola Nazarje Zadrečka cesta

37, 3332 Nazarje, razpisuje prosti delovni
mesti za:

– kvalificirano kuharico za nedoločen
čas s polnim delovnim časom, začetek dela
1. 4. 2002 in

– snažilko za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, začetek dela 1. 4. 2002.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite na naslov šole v 8 dneh po obja-
vi razpisa.

Osnovna šola Nazarje

Št. 116 Ob-65893
Mestna občina Velenje, Urad župana in

splošnih zadev, razpisuje prosto delovno
mesto

poslovnega sekretarja
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– višješolska izobrazba,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj (lahko

tudi pripravnik),
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS Offi-
ce 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas s polnim delovnim časom in 4
mesečnim poskusnim delom.

Delodajalec si pridržuje pravico, da na
razpis ne izbere nobenega izmed prijavlje-
nih kandidatov.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Druge objave

Št. 615-2/2002 Ob-65667
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-

pančičeva 3 razpisuje

7 štipendij za sodnike, državne tožilce,
sodnike za prekrške in državne

pravobranilce

za podiplomski študij prava ter za speci-
alistični študij prava v državi ali v tujini oziro-

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 90312-177/2001 Ob-65519
Območna geodetska uprava Celje, izpo-

stava Celje, izdaja na podlagi 21. člena Za-
kona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS,
št 8/00) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) v
upravni zadevi postopka ureditve meje po
uradni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika strankama v
postopku ureditve meje za mejno parcelo
št. 367 v k.o. Brezova Videnšek Francu in
Videnšek Antoniji (oba pokojna) se postavi
Breda Kos, višja strokovna sodelavka Od-
delka za pravna in premoženjska vprašanja,
ter gospodarstva in kmetijstva Mestne obči-
ne Celje.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem postopku ureditve me-
je.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 209-159/01 Ob-65523
Republika Slovenija, Upravna enota Lo-

gatec, na podlagi 1. odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.

ma za strokovno usposabljanje na kakšnem
drugem strokovnem področju, ki je poveza-
no z delom sodnikov, državnih tožilcev, so-
dnikov za prekrške oziroma državnih pravo-
branilcev.

Za štipendije so predvidena sredstva v
višini 7,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki, državni tožil-
ci, pomočniki državnega tožilca, sodniki za
prekrške, državni pravobranilci in pomočni-
ki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo
pogoje oziroma so pripravljeni prevzeti ob-
veznosti, določene z Zakonom o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/
98 in 48/01) in Pravilnikom o štipendiranju
sodnikov in državnih tožilcev (Uradni list RS,
št. 14/95).

Rok za prijavo je 5. april 2002.
Prijava mora vsebovati:
– prošnjo s kratkim življenjepisom (ose-

bni podatki morajo vsebovati tudi davčno
številko in številko bančnega računa);

– program podiplomskega študija, iz ka-
terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija;

– okvirno specifikacijo stroškov po dru-
gem odstavku 62. člena Zakona o sodniški
službi (šolnina, stroški nabave strokovne li-
terature, potni stroški in stroški bivanja), ki
naj bi bili plačani iz štipendije;

– dokazilo o vpisu na podiplomski študij;
– dokazila o izpolnjenih dosedanjih ob-

veznostih oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem študiju.

Ministrstvo za pravosodje
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l. RS, št. 80/99 in 70/00), v zadevi ugotav-
ljanja dejanskega stalnega prebivališča Da-
mirja Hojker, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Da-
mirju Hojker, roj. 2. 8. 1980, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Pod Grin-
tovcem 19, Logatec, sedaj neznaega prebi-
vališča, se postavi Ana-Marija Pintarič, Pod
Grintovcem 19, Logatec.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-643/2001-8 Ob-65757
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 53. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne 26.
4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča  Matošević Marijana,
sedaj neznanega stalnega prebivališča, iz-
daja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ma-
tošević Marijanu, roj. 1. 3. 1951, s prijavlje-
nim prebivališčem na naslovu Ulica 28. ma-
ja 69, Ljubljana, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne zastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper sklep ni dovoljena posebna pri-
tožba.

Št. 2/05-09-21102-610/2001-8 Ob-65758
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne 26.
4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Savić Gordane, Savić
Slobodana, Savić Aleksandra, Savić Luke,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja nasled-
nji sklep:

1. Za začasnega zastopnika strankam
Savić Gordani, roj. 8. 10. 1960, Savić Slo-
bodanu, roj. 31. 1. 1961, Savić Aleksan-
dru, roj. 8. 12. 1987, Savić Luki, roj. 4. 5.
1994, s prijavljenim prebivališčem na na-
slovu Cesta v Mestni log 40/B, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljub-
ljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ke v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-591/2001-8 Ob-65760
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS. št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne 26.
4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega

stalnega prebivališča Kosi Irene, sedaj ne-
znanega prebivališča, izdaja naslednji sk-
lep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Kosi
Ireni, roj. 11. 3. 1951, s prijavljenim prebi-
vališčem na naslovu Papirniški trg 20, sedaj
neznanega prebivališča, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-380/2000-5 Ob-65761
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne 26.
4. 2002, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Pengov Ane, sedaj ne-
znanega prebivališča, izdaja naslednji sk-
lep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Pen-
gov Ani, roj. 25. 6. 1924, s prijavljenim
prebivališčem na naslovu Scopolijeva ulica
24, sedaj neznanega prebivališča, se po-
stavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-226/2000-6 Ob-65762
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi 51.člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice
št. 2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča Dremelj Ivana, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Dre-
melj Ivanu, roj. 15. 10. 1924, s prijavljenim
prebivališčem na naslovu Dolenjska cesta
210, Ljubljana, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-153/2000-5 Ob-65764
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Hrustić Fi-
kreta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Hrustić Fikretu, roj. 11. 1. 1963, s prijavlje-
nim prebivališčem na naslovu Dolenjska ce-
sta 210, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-

vališča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-65778
Upravna enota Gornja Radgona izdaja

po uradni dolžnosti, ter na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00, v nadaljevanju: ZUP), v upravni
zadevi stranke Občine Gornja Radgona,
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona,
za določitev funkcionalnega zemljišča k
večstanovanjskemu objektu, naslednji sk-
lep:

1. V upravni zadevi stranke Občine Gor-
nja Radgona, Partizanska c. 13, 9250 Gor-
nja Radgona, za izdajo odločbe o določitvi
funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski
hiši v Črešnjevcih 100, na zemljiščih parc.
št. 238/3 in 238/1 v k.o. Črešnjevci, se
osebi, ki je pokojna, to je Francu Šantlu,
roj. 23. 8. 1907, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem v Črešnjevcih 7, 9250 Gornja Rad-
gona, ki je umrl dne 28. 3. 1974, in je v
zemljiški knjigi še vedno vknjižen kot lastnik
sosednje ležečega zemljišča parc. št. 1035
k.o. Črešnjevci, se postavi začasni zasto-
pnik Franc Šantl iz Črešnjevcev 121,9250
Gornja Radgona.

2. Začasni zastopnik, naveden v 1. točki
tega sklepa se imenuje samo v upravni za-
devi izdaje navedene odločbe o določitvi
funkcionalnega zemljišča iz tega sklepa in
se ne sme uporabiti za druge namene.

3. Začasni zastopnik je dolžan stranke
oziroma pravne naslednike, takoj ko je to
objektivno možno, obvestiti o upravni zade-
vi, ki teče pri Upravni enoti Gornja Radgo-
na.

4. Začasni zastopnik ima v postopku,
oziroma pri dejanju za katerega je postav-
ljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

5. Ta sklep velja takoj in se objavi na
oglasni deski Upravne enote Gornja Radgo-
na.

Št. 2/05-11-21102-136/2000-31 Ob-65903
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poobla-
stila načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Pekez Alek-
sandra, sedaj neznanega prebivališča, izda-
ja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Pe-
kez Aleksandru, roj. 23. 9. 1981 s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Med-
vode, Kalanova ulica 5, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 2/05-11-21102-68/2001-04 Ob-65904
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poobla-
stila načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Jager Mire,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja nasled-
nji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ja-
ger Miri, roj. 15. 1. 1955 s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Rusjanov trg 5, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-1/02-402 Ob-65517
Sprememba pravil Zveze svobodnih

sindikatov Slovenije - Sindikata kmetij-
ske in živilske indrustrije družbe Mesni-
ne dežele Kranjske d.d., sindikalne po-
družnice Krško, Cesta krških žrtev 145,
Krško, z matično številko 5962510, ki so
bila sprejeta dne 12. 2. 2002, se vzamejo v
hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 21 pri Upravni enoti Kr-
ško.

Št. 2002-10 Ob-65518
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

24. 10. 2001 v hrambo Statut Sindikata
delavcev tehničnih pregledov Slovenije
AC Intercar PSC Nova Gorica, Industrij-
ska c. 2, Kromberk, Nova Gorica.

Ime sindikata je Sindikat delavcev tehnič-
nih pregledov Slovenije AC Intercar PSC,
Nova Gorica, Industrijska cesta 2; skrajša-
no ime - kratica pa je SDTPS AC Intercar
PSC.

Sedež sindikata je na naslovu Industrij-
ska cesta 26, Kromberk, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 24. 10. 2001 prido-
bil lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 133.

Ob-65520
Statut Sindikata G7 družbe za varova-

nje, d.o.o., s sedežem v Trzinu, Špruha
33, se hrani pri Upravni enoti Domžale pod
zaporedno številko 01/02.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1513672.

Št. 028-7/2001-7 Ob-65582
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije - Sindikata delavcev trgovine

Slovenije - Sindikata Semenarne Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 242, Ljubljana,
sprejeta dne 23. 10. 2001, matična števil-
ka 1156608, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 148 dne
1. 3. 2002.

Št. 028-2/2002 Ob-65772
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 6. 3. 2002
sprejme v hrambo statut z nazivom “Pravila
sindikata družbe” in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
278 za sindikat z imenom: Sindikat druž-
be City express, matično številko:
1160052 in sedežem: Gregorčičeva 23,
Ljubljana.

Št. 028-2/2002-3 Ob-65774
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije – Sindikata delavcev trgovine
Slovenije – Sindikata Sava Trade, Ljub-
ljana, Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
sprejeta dne 6. 2. 2002, matična številka
1156624, se hranijo v Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zaporedno številko 150 dne 8. 3.
2002.

Št. 028-1/2002-5 Ob-65775
Statut Sindikata delavcev Živalskega

vrta mesta Ljubljana, Večna pot 70, Ljub-
ljana, sprejet dne 21. 11. 2001, matična
številka 1156616, se hranijo v Upravni eno-
ti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zaporedno številko 149 dne 8.
3. 2002.

Ob-65776
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije – Podružnična
šola Ihan, s sedežem v Domžalah, Ihan,
Šolska ul. 5, se hranijo pri Upravni enoti
Domžale pod zaporedno številko 02/02.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1513745.

Št. 141-7/2002-112 Ob-65777
Pravila Sindikata podjetja Kristal Ma-

ribor, ki so hranjena v Upravni enoti Mari-
bor na podlagi odločbe št.
141-10-228/93-0800-11, z dne 6. 12.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zaporedno številko 228, z dne
29. 11. 1993, se izbrišejo iz evidence sta-
tutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-14/02-7 Ob-65691
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 5. 3. 2002
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-65153
Ime medija: revija Revija o knjigi.
1. Firma in sedež pravne osebe, ki ima v

premoženju izdajatelja najmanj 5 odstotni
delež kapitala, oziroma najmanj 5 odstotni
delež glasovalnih oziroma upravljalskih pra-
vic: Založba Rokus, d. o. o., Pot na Fužine
2, 1000 Ljubljana –100 odstotkov kapitala
oziroma 100 odstotni delež glasovalnih in
upravljalskih pravic (mat. št. 5539978, dav-
čna št.: 82888272).

2. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajate-
lja: člani uprave:

1. Rok Kvaternik – predsednik upra-
ve, edini družbenik in glavni direktor gospo-
darske družbe,

2. Adrijana Petek – članica uprave,
direktorica Finančno-računovodske službe,

3. Irena Junkar – članica uprave, di-
rektorica divizije Založništvo,

4. Lilijana Miklavčič – članica uprave,
direktorica divizije Darila.

Nadzornega sveta v gospodarski družbi ni.

Ob-65573
Radijski program: Radio Slovenske go-

rice.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice,

d.o.o., Podjetje za radijsko in televizijsko
dejavnost.

Lastniški in upravljalski delež: 100% la-
stnik in upravljalec Janez Kurbus, stanujoč
Kumen 73, 2344 Lovrenc na Pohorju.

kom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentraci-
ja družb Hydro Aluminium Holding Deut-
schland GmbH, Hohensraufenring 62,
D-50674 Koln, Nemčija, (v nadaljeva-
nju: HAHDG) in VAW aluminium AG, Ge-
org-von-Boeselager-Strasse 25, 53117
Bonn, Nemčija (v nadaljevanju: VAW)
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Pridobitev nadzora HAHDG nad družbo
VAW se bo na podlagi pogodbe o nakupu
delnic izvršila s pridobitvijo 100 odstotnega
deleža delniškega kapitala družbe VAW.

Koncentracija se nanaša na dejavnost
proizvodnje in predelave aluminija. Urad
je ugotovil, da koncentracija na sloven-
skem trgu ne bo povzročila sprememb,
saj podjetji v Sloveniji ne nastopata na
istih proizvodnih trgih, zato do povečanja
tržnih deležev ne bo prišlo. Poleg tega se
na upoštevanih trgih soočata z močnimi
konkurenti, ki so dejavni na svetovni ravni
in imajo močan položaj tudi na ravni Evrop-
skega gospodarskega prostora. Urad je
ugotovil, da glede na strukturo in lastnosti
trgov in stanja konkurence na teh trgih v
primeru navedene koncentracije ni izka-
zan resen sum o neskladnosti s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih
družb

Ob-65664
Didakta d.o.o., Kranjska cesta 13, 4240

Radovljica, vabi vse upnike v postopku pri-
silne poravnave, k dokapitalizaciji s konver-
zijo terjatev v postopku prisilne poravnave.
Ponudba in pogoji dokapitalizacije so na
voljo na sedežu podjetja. Upnike pozivamo,
da v roku 8 dni od te objave pisno sporočijo
svojo pripravljenost za dokapitalizacijo v po-
stopku prisilne poravnave.

Didakta d.o.o., Radovljica

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-65524
Družba Frantschach Industrijske vreče

d.o.o., Anhovo, Vojkova 1,5210 Deskle, ki
je vpisana v register gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vl.
1/02836/00 v skladu z določili 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja

sklep
o zmanjšanju kapitala z dne 15. 6.

2001
Osnovni kapital družbe v višini

871,684.402,78 SIT se zmanjša za
100,000.000 SIT, tako da sedaj znaša
771,684.402,78 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so

Ob-65735
Ime medijev:
1. Družina,
2. Mavrica,
3. Naša luč,
4. Cerkev v sedanjem svetu,
5. Božje okolje,
6. Cerkveni glasbenik,
7. Beseda med nami,
8. Oznanjevalec,
9. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,

SI- 1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične

osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5 %
delež kapitala ali najmanj 5 % delež uprav-
ljavskih oziroma glasovnih pravic:

1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI -1000 Ljubljana,

2. Škofija Maribor, Slomškov trg 19, SI -
2000 Maribor,

3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI -6001
Koper.

Uprava izdajatelja: dr. Janez Gril, direk-
tor.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: An-
drej Mesarec, predsednik, Marija Dolenc,
Jadran Tomšič.

doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti
oziroma vrne družbenikom v sorazmerju z
njihovimi osnovnimi vložki na dan izplači-
la.

V skladu s 454. členom Zakona o go-
spodarskih družbah pozivamo upnike druž-
be, da se zglasijo na sedežu družbe na
naslovu: Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke.

Frantschach, d.o.o.
Anhovo

Ob-65526
Družba Kovinoplastika Lož, družba poo-

blaščenka d.d., s sedežem Lož, Cesta 19.
oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, vpisana
pod vložno številko 1/32754/00 sodnega
registra Okrožnega sodišča v Ljubljani, ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe od

424,890.000 SIT na 400,558.000 SIT z
umikom 24302 delnic oznake A in z umi-
kom delnic oznake B lastnih delnic z nomi-
nirano vrednostjo 1.000 SIT v breme skla-
da lastnih dlenic.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina družbe na seji dne 2.
8. 2001. Upniki, katerih terjatve so nastale
pred objavo sklepa o zmanjšanju kapitala,
lahko v roku 6 mesecev od te objave, za-
htevajo ustrezno zavarovanje za primer, če
ne bi mogli biti poplačani oziroma ustrezno
zavarovani.

Kovinoplastika Lož, družba
pooblaščenka d.d.

Ob-65570
Družba Kovinoplastika Lož, družba poo-

blaščenka d.d., s sedežem Lož, Cesta 19.
oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, vpisana
pod vložno številko 1/32754/00 sodnega
registra Okrožnega sodišča v Ljubljani ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe od

424,890.000 SIT na 400,558.000 SIT z
umikom 24.302 delnic oznake A in z umi-
kom delnic oznake B lastnih delnic z nomi-
nirano vrednostjo 1.000 SIT v breme skla-
da lastnih delnic.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina družbe na svoji seji
dne 2. 8. 2001. Upniki, katerih terjatve so
nastale pred objavo sklepa o zmanjšanju
kapitala, lahko v roku 6 mesecev od te ob-
jave, zahtevajo ustrezno zavarovanje za pri-
mer, če ne bi mogli biti poplačani oziroma
ustrezno zavarovani.

Kovinoplastika Lož,
družba pooblaščenka d.d.

Ob-65663
Skupščina družbe I.A.P., d.o.o. s sede-

žem v Ljubljani, Stegne 21, je na svoji seji
dne 28. 2. 2002 pod 4. točko dnevnega
reda sprejela sklep:

Skupčina ugotavlja izstop družbenikov in
sprejema

spremembo osnovnega kapitala
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini

83,100.000 SIT se zaradi izstopa družbe-
nikov dne 29. 11. 2001 in 3. 12. 2001
zniža za 3,660.000 SIT tako, da znaša novi
osnovni kapital družbe 79,440.000 SIT.

Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala I.A.P., d.o.o.

I.A.P. inštitut za avtomatizacijo
procesov, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 50 Ob-65577
Skladno z Zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 28. člena Statuta del-
niške družbe RZV, radijske zveze za varova-
nje d.d., sklicuje Uprava družbe

skupščino
delniške družbe RZV, radijske zveze za

varovanje, d.d.,
ki bo dne 16. 4. 2002 ob 13. uri v

prostorih Zbornice za zasebno varovanje,
Dimičeva 9, Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in preštevalca glasov po predlo-
gu uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 2001 z mnenjem nadzor-
nega sveta v predloženem besedilu.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica in se njuno delo v
poslovnem letu 2001 potrdi in odobri.

4. Začetek stečajnega postopka.
Predlog sklepa: ugotovi se, da so izpol-

njeni pogoji iz prvega odstavka 2. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji, za začetek stečajnega postopka nad
družbo RZV, radijske zveze za varovanje
d.d. Uvedbo stečajnega postopka predla-
ga pristojnemu sodišču uprava družbe.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji RZV d.d., njihovi pooblaščenci
in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delni-
čarji sami ali po svojem pooblaščencu.
Pooblastilo v pisni obliki je potrebno pre-
dložiti družbi v pisni obliki in ostane shra-
njeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov ter letno po-
ročilo in poročilo nadzornega sveta bo del-
ničarjem na voljo v tajništvu družbe RZV
d.d., Ljubljana, na naslovu Dimičeva 9.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 14. uri na istem kraju.

RZV, radijska zveza
za varovanje, d.d.,

uprava
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Ob-65666
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ko-

munalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d., sklicujem

izredno sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, 16. 4. 2002 ob 15. uri, v

prostorih Restavracije Štefanič pri Blagovni-
ci Brežice, Bizeljska cesta 37.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave: na podlagi liste
prisotnih se ugotovi sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Jožico
Stajić, za preštevalca glasov pa Darka Fer-
lana in Srečka Praha. Potrdi se dnevni red.
Vabljeni notar Andrej Dokler je prisoten.

2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta družbe.

3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: oblikuje se sklad lastnih delnic v viši-
ni do 10% osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo, da v obdob-
ju 18 mesecev od sprejema tega sklepa pri-
dobiva lastne delnice v skladu z osmo alinejo
prvega odstavka 240. člena ZGD po vsako-
kratni tržni ceni delnice na dan nakupa. Upra-
vo se pooblašča, da lahko s soglasjem nad-
zornega sveta proda lastne delnice po najnižji
ceni 500 SIT in najvišji ceni 10.000 SIT, pri
čemer se delnice ne smejo prodati z izgubo.

Vir za oblikovanje sklada so proste re-
zerve družbe.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko s
soglasjem nadzornega sveta umakne lastne
delnice brez nadaljnjega sklepanja skupšči-
ne o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblaščenci delničarjev se izkažejo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, vpisani v delni-
ško knjigo družbe na podlagi podatkov KDD
d.d., Ljubljana, na dan 10. 4. 2002, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pisno
prijavili svojo udeležbo najpozneje tri dni
pred sejo skupščine.

Udeleženci se prijavijo v dvorani pol ure
pred zasedanjem skupščine, da se bodo
izkazali z osebnim dokumentom ter s podpi-
som potrdili svojo prisotnost in prevzeli gra-
divo za glasovanje.

Pooblaščenci delničarjev se izkažejo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne obraz-
ložene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od objave skli-
ca.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v splošnem sek-
torju vsak delavnik od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica skupščine naprej.

KOP Brežice d.d.
uprava družbe

Stečajni postopki
in likvidacije

St 44/2002 S-65521
To sodišče je s sklepom St 44/2002

dne 1. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rejta d.o.o., proizvodnja,
storitve, projektiranje, trgovina d.o.o.,
Šentjošt 31a, Horjul, matična številka
1399683, šifra dejavnosti 19.300.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Si-
mona Gorjup, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 5. 2002 ob 11.30, 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

St 83/98 S-65522
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 83/98 z dne 1. 3. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom K.S.M., iz-
delovanje navtičnih izdelkov in plovil
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 15, Ljublja-
na - v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2002

St 5/2002 S-65525
To sodišče je izdalo sklep opr. št. St

5/2002 z dne 5. 3. 2002, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Bača To-
varna volnenih izdelkov d.d., Podbrdo,
Podbrdo 67.

Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba 1.

Objave sodišč

Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež oziro-
ma stalno prebivališče ali bivališče upnika,
pravno podlago in znesek terjatve, številko
žiro računa ali drugega računa upnika, če
ga ima. Taksa za prijavo terjatev se plača v
višini 2% od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov vendar najmanj v vrednosti
100 točk in največ do vrednosti 2000 točk.
Dokazilo o plačani taksi mora biti priloženo
prijavi terjatev. Če taksa za prijavo terjatev
niti po opominu ne bo v celoti plačana ali če
vlogi ne bo priloženo dokazilo o plačilu so-
dne takse, bo sodišče štelo vlogo - prijavo
terjatev, za umaknjeno (8/1 člen Zakona o
sodnih taksah).

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 12. 6.
2002 ob 14. uri v sobi 108/I tega sodišča.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 5. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2002

St 2/2002 S-65527
To sodišče je s sklepom opr. št. St

2/2002 z dne 28. 2. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Tr-
goprevoz Trgovsko in proizvodno podje-
tje d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah,
Ptujska cesta 16.

Matična številka dolžnika je 5388538,
šifra njegove dejavnosti pa 29.310.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Ignac Marinič, dipl. ek., Svetozarevska
10, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

2. Slovenska izvozna družba d.d., Ljub-
ljana, Josipine Turnugrajske 6,

3. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,

4. Vesna Podjetje za akumulatorsko de-
javnost d.d., Maribor, Einspielerjeva 31,

5. delavska zaupnica Vida Pintarič.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 28. 2. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002

St 105/2001 S-65530
To sodišče je s sklepom opr. št. St

105/2001 z dne 28. 2. 2002 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
nim podjetnikom Dragom Orthaberjem s
firmo Orthaber Drago s.p., Inštalaterstvo
vodovodnih in toplotnih naprav, Sp. Pol-
skava 188, Pragersko, ker je premože-
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nje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002

St 12/2002 S-65532
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 12/2002 z dne 1. 3. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gradis Nova Podjetje za gradbeništvo in
proizvodnjo d.o.o., Maribor, Puhova uli-
ca 23.

Matična številka dolžnika je 5884926,
šifra njegove dejavnosti pa 74.203.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova
4, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Merkur Trgovina in storitve d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 7,

2. Gokop Gradbeno, gostinsko in trgov-
sko podjetje d.o.o., Plintovec 33b, Zg. Kun-
gota,

3. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4,

4. Občina Ruše, Ruše, Trg vstaje 11,
5. predstavnik sveta delavcev Darjan Ve-

senjak, Maribor, Rošpoh 10c.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 1. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2002

St 50/2001 S-65535
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

MC & BOSS Inženiring, Management
Consulting & Biro za organizacijsko sve-
tovanje in Sistemski inženiring, d.o.o.,
Kriška ul. 2, Kranj, matična številka
5387965, šifra dejvanosti 73.201, se zač-
ne in takoj zaključi.

2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določi-
lom 5. odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 3. 2002

St 42/2001 S-65562
Na podlagi 101. in 102. člena v zvezi s

182. členom Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
8/96 - odl. US, 39/97 in 52/99) Okrožno
sodišče v Kopru objavlja oklic o začetku
likvidacijskega postopka

1. Okrožno sodišče v Kopru je s skle-
pom opr. št. St 42/2001 z dne 5. 3.
2002 začelo likvidacijski postopek nad
družbo Jadroagent Koper, mednarodna
pomorska in prometna agencija d.o.o.,
Koper, Cesta JLA 27, Koper, matična
št. 5521807, šifra dejavnosti 63.400.

2. V likvidacijskem postopku se bo za
družbo uporabljala firma Jadroagent Ko-
per, mednarodna pomorska in prometna
agencija d.o.o., Koper, v likvidaciji.

3. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje Samo Hladnik, Rozmanova 4, Ko-
per.

4. Upnike likvidacijskega dolžnika po-
zivamo, da z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica.

5. Dolžnike likvidacijskega dolžnika
pozivamo, da brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

6. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 5. 6. 2002 ob 9. uri v sobi št. 130
tukajšnjega sodišča.

7. Oklic o začetku likvidacijskega po-
stopka je bil nabit na oglasno desko tukaj-
šnjega sodišča dne 5. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2002

St 49/2001 S-65563
To sodišče je v stečajnem postopku

nad dolžnikom Lival tlačno litje Al-zlitin
in izdelovanje kovinskih izdelkov,
d.o.o., Volče 5, Košana, matična št.
5486971, šifra dejavnosti 27.420.

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Lival tlačno litje Al-zlitin in izde-
lovanje kovinskih izdelkov, d.o.o., v ste-
čaju, Volče 5, Košana obvešča upnike,
da je narok, ki je bil določen za 22. 3.
2002 preklican in preložen na 8. 5. 2002
ob 8.30 v sobi št. 132.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 3. 2002

St 13/2002 S-65564
Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Šiviljstvo Ingrid, Ferk Ingrid
s.p., Selnica ob Muri 84/b, Ceršak se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in ta-
koj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2002

St 106/2001-11 S-65565

Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom Krasniči Ajet s.p., Zidarstvo in
fasaderstvo, Gačnik 57, Pesnica se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in ta-
koj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2002

St 94/2001 S-65566
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Kovinotehna Les, lesna družba
d.o.o., Oplotnica dne 27. 3. 2002 ob 12.
uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, So-
dna ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2002

St 119/2001 S-65567
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Altas nepremičnine in in-
ženiring d.o.o., Tržaška 135, Ljubljana
za dne 9. 4. 2002 ob 11. uri v sobi 352
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

St 5/2002 S-65568
To sodišče je s sklepom St 5/2002 dne

5. 3. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom C.S.M.T. d.o.o., Zaloška 147,
Ljubljana, matična številka: 5698260, ši-
fra dejavnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Staj-
ka Skrbinšek, Breznikova 20, Domžale.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, 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 predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2002 ob 9.15, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 3.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

St 45/2001 S-65692
To sodišče je s sklepom opr. št. St

45/2001 z dne 1. 3. 2002 ustavilo nada-
ljne vnovčenje razdelitvene mase ustavi in
stečajni postopek proti stečajnemu dolžni-
ku Ribarnica Kit Trgovsko in storitveno
podjetje, import - export d.o.o. - v steča-
ju, Maribor, Grčarjeva ulica 7, zaključilo,
ker bi nadaljnja izvedba postopka povzroči-
la nesorazmerne stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2002

St 58/2001 S-65693
I. Predlog upnikov MOP General trade

d.o.o. Šempeter, General trade d.o.o.
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Šempeter, Pelos d.o.o. Nova Gorica,
Emily d.o.o. Brežice za ustavitev postopka
prisilne poravnave iz 3. točke prvega od-
stavka 34. člena ZPPSL se zavrne.

II. Poravnalni senat ugotavlja, da je prisil-
na poravnava, kot jo je ponudil dolžnik in
glasi:

– razred 1 - razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev,

– razred 2 - razred upnikov - delavcev,
katerih se položaj tudi po pravnomočno po-
trjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo teh terjatev,

– razred 3 - razred upnikov, ki bodo svo-
je terjatve, ki so nastale pred uvedbo po-
stopka prisilne poravnave konvertirali v la-
stniški kapital družbe,

– razred 4 - razred upnikov, ki bodo svo-
je terjatve, ki so nastale v postopku prisilne
poravnave konvertirali v lastniški kapital
družbe,

– razred 5 - razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi

je sprejeta in se potrdi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in

roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
7. 2. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2002

St 88/2000 S-65694
To sodišče je s sklepom opr. št. St

88/2000 z dne 8. 3. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave v stečaju nad stečaj-
nim dolžnikom Gradbeno podjetje Gradis
Koper, d.d. - v stečaju, Koper, Obrtniška
ulica 15 (vpisano v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Kopru pod matično številko
5074967, šifra dejavnosti 45.210).

Postopek prisilne poravnave upravlja ste-
čajni senat, dolžnosti upravitelja prisilne po-
ravnave opravlja stečajni upravitelj, dolžno-
sti upniškega odbora v prisilni poravnavi v
stečaju pa opravlja v stečaju imenovani upni-
ški odbor.

Oklic je bil nabit na sodno desko tega
sodišča dne 8. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 01/00151 IZ-4290
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod opr.
št. SV 2570/01 z dne 10. 12. 2001 in skle-
pa sodišča, opr. št. Z 01/00151 z dne
19. 12. 2001, se zaradi zavarovanja denar-

ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, do dolžnice
Andreje Pražnikar iz Ankarana, Jadranska c.
39, na podlagi pogodbe o kreditu št.
232-8034/05 z dne 26. 11. 2001, v višini
5,300.000 SIT, z revalorizacijo, obrestmi po
spremenljivi obrestni meri, ki je na dan skle-
nitve pogodbe znašala 4%, z drugimi pripad-
ki, pod pogoji razvidnimi iz citiranega spora-
zuma in pogodbe, opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
apartmaja v “Apartmajskem naselju” na Ja-
dranski c. 39, v Ankaranu, št. 11/a, v pritli-
čju, z neto površino 48,54 m2, ki se nahaja v
objektu št. 2, z oznako Mirta, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah. Stanovanj-
ska stavba stoji na parc. št. 1039/8 in pravi-
co souporabe na parc. št. 1039/9, vpisanih
pri vl. št. 554, k.o. Oltra, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Kopru. Nepremičnina
je last dolžnice in zastavitelja Igorja Pražni-
karja po prodajni pogodbi št. 11/A-2001 z
dne 1. 10. 2001, sklenjene s prodajalcem
Gradis Consult Ljubljana, Gradis Nizke grad-
nje, Maribor in Gradis GP Celje.

Ta zapisnik je 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.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 2. 2002

Z 2001/00146 IZ-4309
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Andreja Škrka iz Ljubljane,
pod opr. št. SV 1725/01 z dne 18. 10.
2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z
2001/00146 z dne 3. 12. 2001, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, do dolžnikov Patricka in Sanje Varljen iz
Kopra, Kozlovičeva ul. 5, na podlagi kredit-
ne pogodbe št. 1671/0005592-00 z dne
16. 10. 2001, v znesku 735.000 ATS, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, z vsemi obrestmi, ostalimi
stroški in pogoji, kot so razvidni iz citiranega
notarskega zapisa in kreditne pogodbe,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 8, v
izmeri 45,59 m2, v III. etaži objekta 9, 4, 5,
v območju B1, soseska Žusterna III, z bal-
konom ter kletjo št. 8, v kletni etaži, stoječi
na parc. št. 229/18, stanovanjska stavba v
izmeri 185 m2, vl. št. 1326, k.o. Semedela,
skupaj s sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah, ki
služijo stanovanjski hiši kot celoti in na fun-
kcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, kar
je last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 12.
1995, pogodbe o priznanju solastninske
pravice na nepremičnini z dne 14. 11. 1997
in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim z dne 4. 10. 2001.

Ta zapisnik je 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 2001/02113 IZ-3251
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/02113 z dne 30. 1. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 125, v izmeri
54,24 m2, v 17. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Topniška 70, ki je last
dolžnika ter poroka in plačnika, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene dne 12. 11. 2001 s prodajalcem Go-
razdom Vutkovičem iz Ljubljane, s prepove-
djo razpolaganja navedene nepremičnine, z
dnem 30. 1. 2002 zarubljeno v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 140, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 46.225 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002

Z 2002/00070 IZ-4279
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00070, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
3, v izmeri 47,98 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Glinškova
ploščad 1 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
1236, k.o. Ježica, ki je last zastavitelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4.
12. 2001, sklenjene med zastaviteljem kot
kupcem in Jurca Marjeto, Glinškova 1, Ljub-
ljana, kot prodajalcem, s prepovedjo od-
svojitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.,
Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002

Z 2001/02254 IZ-4280
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02254, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju s kabine-
tom št. 28, v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Posavskega 28, v skupni
izmeri 74,44 m2, ležečo v stavbi, ki stoji na
parcelah št. 446 in 447/2, k.o. Bežigrad, ki
je last dolžnikov Zakrajšek Uroša in Zakraj-
šek Irene, Posavskega 28, Ljubljana, vsake-
ga do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, opr. št. SV 158/96 z dne 20. 3. 1996,
sklenjene med Alešo Koželjem in Andrejem
Koželjem, oba stanujoča Posavskega 28,
Ljubljana, kot prodajalcema in dolžnikoma
kot kupcema, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Domžale, d.d., bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002
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Z 2001/02238 IZ-4281
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02238, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 10/III, stopnišče 1, trakt “A”, v bloku
U-6, soseska SV-4, ob Tomažičevi ulici v
Ljubljani, v neto površini 65,75 m2, ter na
skupnih delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1603, 1606, 1608,
1609, 1628 in 1642, vse k.o. Vič, ki je last
zastavitelja, na podlagi pogodbe št.
498/75-02/5 z dne 10. 10. 1975, skle-
njeni med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje kot prodajalcem in Lucu Aleksan-
drom kot kupcem in aneksa k pogodbi št.
498/95-02/5 z dne 22. 10. 1975, skle-
njenim med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje kot prodajalcem in Lucu Aleksan-
drom ter zastaviteljem kot kupcema ter na
podlagi sporazuma o priznanju lastninske
pravice, sklenjenim med Lucu Aleksandrom
in zastaviteljem z dne 22. 5. 1997, s prepo-
vedjo razpolaganja s popisano nepremični-
no, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 825.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002

Z 2002/00053 IZ-4282
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00053, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnih prostorih št. PI/31, 32
in 34, v skupni izmeri 151,50 m2, ki se naha-
jajo v pritličju poslovne stavbe GTC na naslo-
vu Brnčičeva 13 v Ljubljani, ki je last dolžni-
ka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 12. 2001, sklenjene s prodajalcem Au-
totehnik – Boris – MN, d.o.o., Brnčičeva
13, Ljubljana, ter na poslovnem prostoru št.
159, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe
GTC na naslovu Brnčičeva 13 v Ljubljani, v
skupni izmeri 47,30 m2, zemljišče, na kate-
rem stoji poslovna stavba GTC je vpisano pri
vl. št. 1770, k.o. Črnuče in pri vl. št. 76, k.o.
Nadgorica, ki je last dolžnika, na podlagi po-
godbe o prenosu lastninske pravice na ne-
premičnini št. 2/5334/01 z dne 13. 12.
2001, sklenjene s prodajalko LB Leasing,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c. 130, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 2,070.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002

Z 2001/02221 IZ-4286
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02221, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 35, duplex, v
5. in 6. nadstropju, v skupni neto izmeri
271,46 m2, ki se nahaja v objektu D2, na
naslovu Kotnikova 36, Ljubljana in shrambi
št. 35 v izmeri 14,92 m2, s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah stavbe ter stavbnem in funkcional-

nem zemljišču, ki stoji na zemljišču, vpisa-
nem v vl. št. 358, k.o. Tabor, in sicer na
parc. št. 2722, 2723, 2851, 2852, 2853,
2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859,
2860, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866,
2867 in 2873, ki je last dolžnice in zastavi-
telja, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe reg. št. 34/02-D2, sklenje-
ne med dolžnico in zastaviteljem kot kupce-
ma ter Investplan, d.o.o., Ljubljana, kot pro-
dajalcem, z dne 19. 9. 2001 in dodatka z
dne 26. 10. 2001, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 14,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002

In 2001/00627 IZ-4288
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 20. 8. 2001, opr. št. In 2001/00627,
je bil dne 30. 1. 2002 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvo-
sobnega stanovanja v izmeri 55,35 m2, št.
91, na naslovu Topniška 43 v Ljubljani, last
dolžnice Mojce Kreft, Topniška 43, Ljublja-
na.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002

Z 2001/02251 IZ-4303
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02251, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 4,
v prvem nadstropju stanovanjskega objekta
v Ljubljani, na naslovu Rojčeva 9, v skupni
izmeri 69,55 m2, ter solastniškem deležu
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah stanovanjske hiše in na funkcional-
nem zemljišču, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
148/91 z dne 7. 11. 1991, sklenjene z
občino Ljubljana Moste Polje, zastavna pra-
vica v korist upnice Factor Banke, d.d., Že-
lezna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

Z 2002/00227 IZ-4305
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00227, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 16,
v objektu št. 1, v izmeri 44,80 m2, v objektu
Opekarska 11 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 250/141, 250/215, 250/217,
250/641 in parc. št. 759, k.o. Trnovsko
predmestje in solastnih skupnih prostorov,
delov in naprav v objektu in funkcionalnega
zemljišča, pri čemer je dolžnikov solastniški
delež sorazmeren vrednosti njegovega po-
slovnega prostora glede na skupno vrednost
etažne lastnine v celi hiši in je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe št. 100/92 z
dne 6. 11. 1992, sklenjene med Galeb
Inženiring, p.o. in Dekleva Sok Katarino,
Pod bukvami 22, Ljubljana, darilne pogod-
be z dne 27. 1. 1994, ki sta jo dogovorila in
sklenila Dekleva Sok Katarina, Pod bukvami
22, Ljubljana in Privšek Iztok, Vrhovčeva

14, Log pri Brezovici, ter izročilne pogodbe
v obliki notarskega zapisa pod opr. št. SV
32/00 z dne 11. 1. 2000, ki sta jo dogovo-
rila in sklenila Dekleva Sok Katarina, Pod
bukvami 22, Ljubljana in Privšek Iztok, Vr-
hovčeva 14, Log pri Brezovici, ter na po-
slovnem prostoru št. 11, v objektu št. 1, v
izmeri 39,05 m2, v objektu Opekarska 11 v
Ljubljani, ki stoji na parc. št. 250/141,
250/215, 250/217, 250/641 in parc. št.
759, k.o. Trnovsko predmestje in solastnih
skupnih prostorov, delov in naprav v objek-
tu in funkcionalnega zemljišča, pri čemer je
dolžnikov solastniški delež sorazmeren vre-
dnosti njegovega poslovnega prostora gle-
de na skupno vrednost etažne lastnine v
celi hiši, ki je last dolžnika, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 3/95 z dne 27. 1. 1995,
sklenjene med Galeb Inženiring, p.o. in
Branko ter Alojzem Novakom, Požarnice 31,
Notranje Gorice, prodajne pogodbe z dne
11. 9. 1995, sklenjene med Branko in Aloj-
zem Novakom, Požarnice 31, Notranje Go-
rice in Area Martes, d.o.o., Cesta 4. maja
51, Cerknica in pogodbe o prodaji poslov-
nega prostora z dne 10. 1. 2002, sklenje-
ne med prodajalcem Mlinar & Slovenc,
d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana in kupcem
Iztokom Privškom, dr. stom., s.p., zobna
ordinacija, Opekarska 11, Ljubljana, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Koper,
d.d., Pristaniška 14, Koper – Capodistria,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,290.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

Z 2001/01951 IZ-4311
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01951, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 10, v površini
59,30 m2 in pripadajoče kleti v površini
1,6 m2, v večstanovanjski hiši v Ljubljani,
Brilejeva ul. 8, Dravlje, ki stoji na parc. št.
105/1, k.o. Dravlje, ter sorazmerni del so-
lastninske pravice na skupnih delih in na-
pravah celotne stavbe in stavbnem zemlji-
šču, kakor tudi na pripadajočem funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnika in zastavi-
teljice, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26.
7. 2001 s prodajalcem G.LOC, trgovina in
storitve, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade
11, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002

Z 2002/00083 IZ-4312
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00083, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 19
v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 30, v izmeri
88,95 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju
stanovanjskega bloka na parc. št. 2219/56,
vl. št. 3575, k.o. Zgornja Šiška in obsega tri
sobe, kuhinjo, kopalnico, WC, predsobo,
klet in balkon, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih objek-
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ta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske hiše, ki je last dolžnice Špele
Koprivnjak-Mljač, na podlagi kupne pogod-
be z dne 10. 3. 2000, overjene dne 10. 3.
2000 pri notarju Miru Košaku iz Ljubljane,
pod I št. OV-963/00, sklenjene med Dani-
jelo Lukič-Levski, kot prodajalko in dolžnico
kot kupovalko, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.711,76 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

Z 2002/00063 IZ-4313
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00063, ki ga je dne 12. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
54, v skupni izmeri 64,20 m2, ki sestoji iz
hodnika, kopalnice, WC, bivalne kuhinje,
dnevne sobe, spalnice, balkonske lože, bal-
kona ter shrambe v kleti in se nahaja v VII.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljublja-
ni, na naslovu Celovška 122, ki leži na parc.
št. 657, 658 in 678/1, k.o. Zg. Šiška, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 27. 8. 1999, sklenjene med
dolžnikom kot kupcem in Borisom Bobnom
kot prodajalcem, ki je stanovanje pridobil
na podlagi pravnomočnega sklepa o dedo-
vanju, opr. št. I D 802/95 z dne 25. 5.
1999, po pokojni Rozaliji Boben, ki je sta-
novanje pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 1211 z dne 22. 10. 1971,
zastavna pravica v korist upnice Volksbank
– Ljudske banke, d.d., Dunajska 128 A,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 41.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

Z 2001/01818 IZ-4314
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01818, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 47,
v izmeri 75,83 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe B-2, na na-
slovu Grablovičeva 30 v Ljubljani, ta objekt
pa leži na parc. št. 70, 71, 72, 75, 76, 73,
74, 66, 67, 65, 64, 62, 63, 60 in 61, vse
k.o. Peter II, s pravico souporabe skupnih
prostorov in površin v objektu, ki je last dol-
žnika, na podlagi kupne pogodbe z dne 14.
7. 1986, sklenjene med prodajalcema Ano
in Markom Grumom in dolžnikom kot kup-
cem, s prepovedjo nadaljnje odtujitve in
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Posojilnice - Bank Bilčovs-Hodiše-Škofi-
če, r.z.o.j., Bilčovs 33a, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 250.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2002

Z 2002/00058 IZ-4317
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00058, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 16, v izmeri

70,32 m2, v 3. nadstropju stanovanjske hi-
še na Trebinjski 9, Ljubljana, stoječe v k.o.
Brinje in Stožice, ki je last dolžnice, na pod-
lagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani o
dedovanju po pok. Košir Antonu, opr. št. III
D 551/96 z dne 19. 11. 1996, sklepa
Okrajnega sodišča v Ljubljani o dedovanju
po pok. Milici Košir, opr. št. II D 100/99 z
dne 9. 7. 1999 ter pogodbe o razdružitvi
skupnega premoženja, sklenjene dne 29.
12. 1999 z Brankom Hafnerjem iz Ljubljane
in Igorjem Grčo iz Ljubljane, zastavna pravi-
ca v korist upnika LBH Internationale Han-
delsbank AG., Grosse Gallusstrasse 16,
Frankfurt, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 60.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

Z 2002/00069 IZ-4320
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00069, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. ena, v izmeri 66,55 m2, ki se nahaja
v pritličju stanovanjskega objekta na naslo-
vu Linhartova 84 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 1378, k.o. Bežigrad, s solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih, ob-
jektih in napravah ter na kleti št. ena, ki je
last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 12. 2001, sklenjene s
prodajalko Nedeljko Mileno Korošec kot
prodajalko in zastaviteljem kot kupcem, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Vipa,
d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,425.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002

Z 2001/00858 IZ-3141
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00858 z dne
13. 12. 2001, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 12, v 2. nadstropju, v Maribo-
ru, Dalmatinska 43, v izmeri 51,48 m2, ki
je do celote last Marka Črešnerja, na naro-
ku dne 13. 12. 2001 zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Ja-
gersberg-Wolfsberg, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
210.000 ATS v tolarski protivrednosti s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2001

Z 2001/01068 IZ-4330
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/01068 z dne
14. 2. 2002, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju št. 32, v III. nadstropju, ki
meri 37,73 m2, s pripadajočo kletno shram-
bo št. 32, ki meri 4 m2 in ozimnico, ki meri
0,80 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi v
Mariboru, Kočevarjeva ulica 8/a, stoječi na
parc. št. 1730 k.o. Koroška vrata, s sola-
stninsko pravico na skupnih delih, prostorih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču, na
katerem stavba stoji, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 11.
2001, zastavna pravica v korist upnice No-
ve Kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraig-

herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2002

Z 2002/00094 IZ-4331
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00094 z dne
14. 2. 2002, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 2, v izmeri 65,77 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 12,86 m2, sobo v izmeri
17,21 m2, sobo v izmeri 18,19 m2, hodnik
v izmeri 6,77 m2, kopalnico v izmeri
3,92 m2, shrambo v izmeri 2,34 m2, bal-
kon oziroma teraso v izmeri 2,45 m2 in
druge prostore v izmeri, kar vse se nahaja
v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, na
naslovu Goriška 2, zgrajeni na parceli 176,
k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnika sta
zastavnika, vsak do 1/2 celote, zastavna
pravica v korist upnice Poštne banke Slo-
venije, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2002

Z 2002/00093 IZ-4333
Na podlagi Okrajnega sodišča v Mari-

boru, opr. št. Z 2002/00093 z dne 14. 2.
2002, je bila ustanovljena na poslovnih
prostorih v I. nadstropju – 9 rastrov s sani-
tarijami, na vzhodni strani oziroma danes
označenih po načrtu etažne lastnine s šte-
vilkami 1-27 in številka 30, v skupni izmeri
662,21 m2 in kletnih prostorov št. 1 in 2, v
skupni izmeri 35,64 m2, v poslovni stavbi v
Mariboru, Partizanska 3-5, objekt 132, ki
stoji na parcelah št. 1198/1 in 1198/4, ki
sta pripisani pri vl. št. 1062, k.o. Maribor–
Grad, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih stavbe, funkcionalnem
zemljišču ter zemljišču, na katerem objekt
stoji, ki so last dolžnika, na podlagi posa-
dne listine zaradi izgube kupne pogodbe z
dne 22. 1. 2002, zastavna pravica v korist
upnice Nove Kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 63,000.000 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2002

Z 2001/00957 IZ-17231
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00957 z dne
29. 11. 2001, je bila ustanovljena na loka-
lu z oznako S1.L.02 v izmeri 90,11 m2, ki
se nahaja v pritličju ter k lokalu pripadajo-
čem garažnem mestu z oznako G010 v
prvi podzemni etaži stanovanjsko poslov-
nega objekta Betnava 3 v Mariboru, na
območju med ulicama Gorkega na zaho-
du, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na
jugu, zgrajenem na zemljišču parc. št. 837,
836, 835, 832, 832/2, 825/2, 824/2,
827/2, vse k.o. Maribor–Tabor, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 17. 11. 1999 s proda-
jalcem KBM invest d.o.o. in njenega anek-
sa št. 1 z dne 22. 12. 2000, zastavna
pravica v korist upnice, za zavarovanje de-
narnih terjatev v višini 10,000.000 SIT s
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pripadki ter bodoče in pogojne terjatve v
višini največ 2,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 2001

Z 2/02 IZ-3293
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Sežani, opr. št. Z 2/2001 z
dne 4. 2. 2002, se na originalu te pogodbe
o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z de-
janskim št. 05P-652/KI/01 z dne 3. 12.
2001, overjene pri notarju Milanu Mesarju
iz Sežane št. OV-3459/01 z dne 5. 12.
2001, sklenjene med Aleksandro Matko-
vič, kot kupovalko in SGP Kraški zidar d.d.,
kot prodajalcem oziroma investitorjem, zaz-
namuje rubež nepremičnine, in sicer štiriso-
bnega stanovanja št. 1, v izmeri 94,65 m2, v
pritličju stanovanjskega bloka v Sežani, Ce-
sta na Lenivec št. 8, ki stoji na parc. št.
6332/1, vpisani v vl. št. 2091, k.o. Seža-
na, ki je last zastaviteljice Aleksandre Mat-
kovič, na podlagi prodajne pogodbe z dne
11. 3. 1993, št. 362-206/93, sklenjene s
prodajalko Republiko Slovenijo, overjene pri
notarju Milanu Mesarju iz Sežane, dne 14.
11. 2001, št. OV 3242/01 in pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejan-
skim z dne 3. 12. 2001, št.
05P-652/ki/01, sklenjene z SGP Kraški zi-
dar d.d. Sežana, Cesta na Lenivec št. 4 in
overjene pri notarju Milanu Mesarju iz Seža-
ne, dne 5. 12. 2001, št. OV 3459/01.
Stanovanju pripada tudi sorazmeren sola-
stniški delež na skupnih prostorih, delih ob-
jekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske hiše, v zavarovanje denarne ter-
jatve upnika v višini 15.624,66 EUR, v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, z vsemi obrestmi, ostalimi stro-
ški in pogoji, kot so navedeni v sporazumu
o zavarovanju terjatve in kreditni pogodbi št.
1671/0006582-00 z dne 8. 1. 2002, ki
sta sestavni del zgoraj citiranega notarske-
ga zapisa, ki dospe v plačilo 1. 2. 2017.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 2. 2002

Z 02/00017 IZ-4300
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici z dne 11. 2. 2002, opr.
št. Z 02/00017, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 18, v skupni izmeri 52,58 m2,  ki
se nahaja v mansardi večstanovanjske hiše
Tomšičeva ul. 03, Slovenska Bistrica, ki stoji
na parc. št. 892/1, k.o. Slovenska Bistrica,
last Zlatke Šoster, po kupoprodajni pogod-
bi z dne 12. 4. 2000, sklenjeni med Novo
Kreditno banko Maribor d.d. in Zlatko Šo-
ster, vse v korist upnice Nove Kreditne ban-
ke Maribor d.d., Podružnice Slovenska Bis-
trica, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 11. 2. 2002

In 01/00032 IZ-4296
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s

sklepom z dne 20. 7. 2001, opr. št. In
01/00032, v izvršilni zadevi upnika Tele-
kom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
do dolžnika Alojza Hrženjaka, Vangetnerova

16, Velika Mlaka, R Hrvaška, zaradi izterja-
ve 81.916,50 SIT s pp, v skladu z 211.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, na
naroku dne 1. 2. 2002 dovolilo in opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer stanovanja v izmeri
62,55 m2, na naslovu Zdraviliški trg 1, Ro-
gaška Slatina, ki stoji na parc. št. 368, vpi-
sani v vl. št. 512, k.o. Rogaška Slatina in
katerega lastnik je na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 9. 1993, sklenjene med
Občino Šmarje pri Jelšah kot prodajalcem
in Marjo Ferjanič, kot kupcem ter na podla-
gi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Šmarju pri Jelšah, opr. št. D 364/97 z dne
13. 5. 1998, dolžnik.

Rubež ima pomen zaznambe o izvršbi.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 1. 2. 2002

Amortizacije

N 236/2001 AM-13560
Na predlog Razinger Vida, Ažbetova 2,

Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj na-
vedenega vrednostnega papirja, ki naj bi se
izgubil. Imetnik tega papirja se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega ro-
ka se bo štelo, da je vrednostni papir izgubil
svojo pravno veljavnost.

Hranilna knjižica pri NLB d.d. Ljubljana,
Trg republike 3, Ljubljana, z geslom.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

In 42/99 SR-4263
In 5/2000

Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi opr. št. In 42/99 upnice SKB banke,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžni-
kom: 1. Igorju Bagariju, Štihova ul. 3, Ljub-
ljana, sedaj neznanega prebivališča, 2. Ne-
ži Bagari, Kidričeva 3, Žalec in 3. Sonji Kol-
man, Ptujska ul. 25, Ljubljana in izvršilni
zadevi opr. št. In 5/2000 iste upnice, proti
dolžniku Igorju Bagariju, neznanega prebi-
vališča, zaradi izterjave 496.439 SIT s pp in
431.314,77 SIT s pp, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dne 19.
12. 2001 sklenilo:

dolžniku Igorju Bagariju, neznanega pre-
bivališča, se postavi začasna zastopnica od-
vetnica Nives Vidmar, Notranjska cesta 14,
Logatec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v izvršilnih zadevah opr. št. In 42/99 in
In 5/2000, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler mu organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 19. 12. 2001

I 99/01369 SR-4334
Okrajno sodišče v Domžalah je po okraj-

ni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnice Adriatic, Zavarovalne družbe, d.d.,
Koper, Ljubljanska c. 3a, zoper dolžnico
Đulabič por. Šimunič Maro, Ljubljanska c.
84, Domžale (sedaj neznanega prebivali-
šča), zaradi izterjave 164.739 SIT s pp, v
smislu 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na ZPP, dne 13. 2. 2002 sklenilo:

dolžnici Đulabič por. Šimunič Mari, roj.
28. 10. 1955, neznanega prebivališča, se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž
Markelj, Kolodvorska 6, Domžale.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 2. 2002

II D 1018/94 SR-1164
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Katarini Vodopivec v zapuščinski zadevi po
pok. Potekal Karolini, roj. Stegenšek, hčeri
Marjete, roj. 26. 2. 1922, umrli 18. 5.
1994, nazadnje stanujoči Brodarjev trg 3,
drž. RS, sklenilo:

zap. možu Potekal Stanislavu, roj. 2. 5.
1920, neznanega bivališča, se postavlja za-
časni zastopnik odvetnik Pavčič Mitja, Mi-
klošičeva 18, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo dediča zastopal od
dneva postavitve dalje, dokler dedič ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2002

I P 326/96 SR-4264
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic Zavarovalne
družbe, d.d., Ljubljanska 3a, Koper, ki jo
zastopa predsednik uprave Mirko Miklav-
čič, proti toženi stranki Rakovič Seadu, Ske-
tova 4, Ljubljana, zaradi plačila 273.689 SIT
s pripadki, dne 14. 2. 2002 sklenilo:

začasna zastopnica Vesna Hren se raz-
reši dolžnosti začasne zastopnice v obrav-
navani pravdni zadevi.

Toženi stranki Rakovič Seadu, neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasna zasto-
pnica, odvetnica Irena Pogačnik, Tavčarje-
va 8, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 326/96,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002

II P 3713/2001 SR-5291
Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Klančar Marije, Ce-
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sta XXX/12E, Ljubljana-Polje, ki jo zastopa
odvetnik Velko Franko iz Ljubljane, proti to-
ženi stranki Klančar Ivanu, Dolenjska 101,
Ljubljana, zaradi plačila 1,320.000 SIT s
pp, v zvezi s predlogom za izdajo začasne
odredbe, dne 19. 2. 2002 sklenilo:

izda se naslednja začasna odredba: dol-
žniku se prepoveduje kakršnokoli razpola-
ganje ali obremenjevanje njegovega sola-
stnega deleža do 1/2 nevknjižene nepre-
mičnine (po kupni pogodbi št. 5034/91 z
dne 11. 11. 1991, v zvezi z aneksom št.
173/99 z dne 3. 2. 1999, vse sklenjene z
Ljubljanskimi mlekarnami, d.d., kot proda-
jalcem), v naravi trisobnega stanovanja št.
7, v skupni izmeri 69,63 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske hiše Dunaj-
ska 101, Ljubljana.

Ta začasna odredba velja do pravnomoč-
no končanega postopka v tej pravdni zade-
vi.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2002

I P1 103/96 SR-3846
To sodišče je po sodnici Martini Kaše, v

pravdni zadevi tožeče stranke Marije Mak,
stan. Titova 85, Slovenska Bistrica, ki jo
zastopa odv. Lado Arčon iz Ljubljane, proti
toženima strankama Bajgot, d.o.o., Selnica
ob Dravi (sedaj neznanega sedeža) in Bori-
su Lajhu, stan. Zg. Selnica 73, Selnica ob
Dravi (sedaj neznanega prebivališča), zara-
di plačila 1,323.727,20 SIT s pp, dne 6.
12. 1999 sklenilo:

toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Eljana Romih, strokovna sodelavka
pri Okrajnem sodišču v Mariboru.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler tožena stranka ali njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler ji organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2000

N 3/2001 SR-3191
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Lorenza Mihaliča, zaradi razlastitve
in določitve odškodnine, s sklepom z dne
11. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotnemu udeležencu Lorenzu
Mihaliču postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane,
Ul. 1. maja 1, ki bo nasprotnega udeležen-
ca v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2002

N 29/2001 SR-3195
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotne udele-
žence 1. Ivana Bernetiča, Ocizla 16, 2. Iva-

na Bernetiča, Ocizla 17, 3. Josipa Mihali-
ča, Ocizla 32 in 4. Štefanije Dolgan, Ocizla
30, zaradi razlastitve in določitve odškodni-
ne, s sklepom z dne 11. 1. 2002, na podla-
gi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku, nasprotnim
udeležencem 1. Ivanu Bernetiču, 2. Ivanu
Bernetiču, 3. Josipu Mihaliču in 4. Štefaniji
Dolgan, postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane,
Ul. 1. maja 1, ki bo nasprotne udeležence v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženci ali njihov pooblašče-
nec ne nastopijo pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2002

N 4/2001 SR-3196
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Andrea Bolcicha, Italija, zaradi raz-
lastitve in določitve odškodnine, s sklepom
z dne 11. 1. 2002, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, nasprotnemu udeležencu
Andreu Bolcichu postavilo začasnega za-
stopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz
Sežane, Ul. I. tankovske brigade 9, ki bo
nasprotnega udeleženca v tem postopku za-
stopal vse do takrat, dokler nasprotni udele-
ženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2002

N 37/2000 SR-3197
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Ivana Bolčiča, Argentina, zaradi raz-
lastitve in določitve odškodnine, s sklepom
z dne 10. 1. 2002, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, nasprotnemu udeležencu
Ivanu Bolčiču postavilo začasnega zasto-
pnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz
Sežane, Ul. 1. maja 1, ki bo nasprotnega
udeleženca v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotni udeleženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 32/2000 SR-3199
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Ivana Memona, zaradi razlastitve in
določitve odškodnine, s sklepom z dne
10. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotnemu udeležencu Ivanu Me-

monu postavilo začasno zastopnico, in si-
cer odvetnico Moniko Mavser iz Portoroža,
Obala 144, ki bo nasprotnega udeleženca
v tem postopku zastopala vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegova po-
oblaščenka ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 30/2000 SR-3200
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udele-
ženca Josipa Metlike, Kozina, zaradi razlasti-
tve in določitve odškodnine, s sklepom z dne
11. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotnemu udeležencu Josipu Me-
tliki postavilo začasno zastopnico, in sicer
odvetnico Moniko Mavser iz Portoroža, Oba-
la 144, ki bo nasprotnega udeleženca v tem
postopku zastopala vse do takrat, dokler nas-
protni udeleženec ali njegova pooblaščenka
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2002

N 34/2000 SR-3201
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Giuseppa Polesa, zaradi razlastitve
in določitve odškodnine, s sklepom z dne
10. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotnemu udeležencu Giusep-
pu Polesu postavilo začasno zastopnico, in
sicer odvetnico Moniko Mavser iz Portoro-
ža, Obala 144, ki bo nasprotnega udele-
ženca v tem postopku zastopala vse do ta-
krat, dokler nasprotni udeleženec ali njego-
va pooblaščenka ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 31/2000 SR-3202
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udele-
ženko Marto Zobec, zaradi razlastitve in do-
ločitve odškodnine, s sklepom z dne 10. 1.
2002, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
nasprotni udeleženki Marti Zobec postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1. maja 1, ki
bo nasprotno udeleženko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler nasprotna
udeleženka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002
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N 7/2001 SR-3203
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Od-
delek v Kopru, zoper nasprotne udeležence
1. Marie Bernetti, Trst, Via Romagna, Italija,
2. Giovanne Filipich, Ocizla 3, 3. Antonie Pe-
ciar, Ocizla 19, 4. Marie Peciar, Ocizla 14, 5.
Giovanne Slavez, Črnotiče 33 in 6. Antona
Zobca, Klanec 8, zaradi razlastitve in določi-
tve odškodnine, s sklepom z dne 23. 1. 2002,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, nasprot-
nim udeležencem 1. Marii Bernetti, 2. Gio-
vanni Filipich, 3. Antonii Peciar, 4. Marii Peci-
ar, 5. Giovanni Slavez in 6. Antonu Zobcu,
postavilo začasnega zastopnika, in sicer od-
vetnika Damjana Krta iz Sežane, I. tankovske
brigade 9, ki bo nasprotne udeležence v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler nas-
protni udeleženci ali njihov pooblaščenec ne
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 1. 2002

N 33/2000 SR-3204
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udele-
ženko Mario Buttolo, zaradi razlastitve in
določitve odškodnine, s sklepom z dne
10. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotni udeleženki Marii Buttolo
postavilo začasnega zastopnika, in sicer od-
vetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod
Sablanico 6, ki bo nasprotno udeleženko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 38/2000 SR-3205
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Viljema Parenzan, zaradi razlastitve
in določitve odškodnine, s sklepom z dne
10. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotnemu udeležencu Viljemu
Parenzanu postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Se-
žane, Pod Sablanico 6, ki bo nasprotnega
udeleženca v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotni udeleženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 2/2001 SR-3206
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,

ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Giuseppa Petrigna, Petrinje 1, za-
radi razlastitve in določitve odškodnine, s
sklepom z dne 11. 1. 2002, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, nasprotnemu udele-
žencu Giuseppu Petrigna postavilo začasne-
ga zastopnika, in sicer odvetnika Dušana
Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo
nasprotnega udeleženca v tem postopku za-
stopal vse do takrat, dokler nasprotni udele-
ženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2002

N 35/2000 SR-3207
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udele-
ženko Gioseppo Poles, zaradi razlastitve in
določitve odškodnine, s sklepom z dne
10. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotni udeleženki Giuseppi Po-
les postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod
Sablanico 6, ki bo nasprotno udeleženko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 36/2000 SR-3208
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udele-
ženko Karlo Arcifa, Italija, zaradi razlastitve
in določitve odškodnine, s sklepom z dne
10. 1. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotni udeleženki Karli Arcifa po-
stavilo začasnega zastopnika, in sicer od-
vetnika Damjana Krta iz Sežane, Ul. I. tan-
kovske brigade 9, ki bo nasprotno udele-
ženko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2002

N 8/2001 SR-3209
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotne udele-
žence 1. Marie Bernetti, Trst, Via Romagna
24, Italija, 2. Giovanne Filipich, Ocizla 3, 3.
Antonie Peciar, Ocizla 19, 4. Marie Peciar,
Ocizla 14, 5. Giovanne Slavez, Črnotiče 33
in 6. Antona Zobca, Klanec 8, zaradi omeji-
tve lastninske pravice, s sklepom z dne 11.
1. 2002, na podlagi 4. točke drugega od-

stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, nasprotnim udeležencem 1. Marii
Bernetti, 2. Giovanni Filipich, 3. Antonii Pe-
ciar, 4. Marii Peciar, 5. Giovanni Slavez in
6. Antonu Zobcu, postavilo začasno zasto-
pnico, in sicer odvetnico Moniko Mavser iz
Portoroža, Obala 144, ki bo nasprotne ude-
ležence v tem postopku zastopala vse do
takrat, dokler nasprotni udeleženci ali njiho-
va pooblaščenka ne nastopijo pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2002

Oklici dedičem

D 200/2000 OD-5294
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče

zapuščinski postopek po pok. Ani Bolčič,
roj. Gombač, hčeri Rozalije, roj. 22. 3.
1922 v Naklem, občina Sežana, upokojen-
ki, nazadnje stanujoči v Ajdovščini, Vilharje-
va ul. 35.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev - zapu-
stničinih sorodnikov po očetovi strani, pa
tudi ne, kdo so in kje prebivajo zapustničini
dediči - njeni bratranci in sestrične, sicer pa
otroci zapustničinega pokojnega strica po
materini strani Antona Gombača, nazadnje
živečega v Severni Ameriki in otroci zapu-
stničine pokojne tete po materini strani Fani
Gombač, nazadnje živeče v Južni Ameriki,
sodišče poziva vse zapustničine sorodnike
ali druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo naslovnemu
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica in oklica na oglasni deski sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadalje-
valo zapuščinsko obravnavo in odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 2. 2002

D 56/2000 OD-2529
Pri tem sodišču vodimo zapuščinski po-

stopek po pok. Francu Bogataju, sinu pok.
Franca in Ivane roj. Albreht, roj. 12. 11.
1935 v Doleh, slovenskemu državljanu,
samskemu, umrlemu dne 13. 12. 1999 v
Idriji, nazadnje stanujočemu Dole 29. Opo-
roke ni zapustil.

Do dediščine imajo pravico poleg znanih
dedičev, tudi neznani dediči in dediči ne-
znanega prebivališča, zapustnikovi nečaki
in pranečaki, kot potomci zapustnikovih bra-
tov in sester.

Po preteku enoletnega roka od objave
tega oklica bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika Nadje Didič, strokovne so-
delavke pri Okrajnem sodišču v Idriji in po-
datkov, ki se nahajajo v zapuščinskem spi-
su.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 15. 5. 2001

D 172/2001 OD-5297
Ivana Štular, hči Florjana, roj. Krč, roj.

9. 3. 1919, upokojenka, državljanka RS, na-
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zadnje stanujoča Kokra 55, Preddvor, je dne
5. 2. 2001 umrla in ni zapustila oporoke.

Do dediščine imajo pravico tudi potomci
zapustničinih sester, to je zapustničini pra-
nečaki.

Ker sodišču niso znana niti njihova ime-
na, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica.

Dedičem je postavljen za skrbnika Bojan
Križaj, dipl. soc. delavec, zaposleni pri CSD
Kranj.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 2. 2002

Oklici pogrešanih

N 3/2001 PO-5296
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na pre-

dlog Jožefe Pivk z Godoviča 28, Godovič,
postopek o razglasitvi pogrešanega za mr-
tvega, in sicer Ivana Krapeža, sina Jožefa in
Jožefe, roj. 17. 6. 1920 na Otlici, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Anton
Čar z Godoviča 13.

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne ma-
tične knjige ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Ivana Krape-
ža, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 2. 2002

N 2/2000 PO-5293
Pri tem sodišču teče postopek, da se

izda odločba o ugotovitvi smrti Rader Ivana -
Johana, nazadnje stanujočega v ZDA, 14-25
Harmon st. 34, Ridgenwood N.Y., 11234
Brooklyn, ki bi naj umrl do 30. 9. 1998.

Pozivamo Rader Ivana - Johana, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, pa pozivamo, da to sporočijo sodišču,
oboje v roku 15 dni po objavi oklica, sicer
bo sodišče po izteku navedenega roka iz-
dalo odločbo o ugotovitvi smrti.

Skrbnik za posebni primer je Center za
socialno delo Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2002

N 31/2000 PO-1154
Pri okrajnem sodišču v Trbovljah teče

pod opr. št. N 31/2000 postopek za spre-
membo odločbe o razglasitvi za mrtvega
Strmljan Franca, roj. 6. 12. 1895, nazadnje
stanujočega Breznik 2, Zagorje ob Savi, vpi-
san datum smrti 16. 5. 1946.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njego-
vi smrti, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po preteku roka sodišče odločilo o spre-
membi vpisanega datuma smrti.

Skrbnik je Gregor Špajzer, strokovni so-
delavec pri tukajšnjem sodišču.

Okrajno sodišče v Trbovljah

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRŠKO

Srg 250/2002 Rg-4255
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog Smonkar in partner pohištvo d.n.o.,
Pohanca 4, Artiče, za prenehanje po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Smonkar in partner pohištvo
d.n.o., Pohanca 4, Artiče, objavlja sklep:

družba Smonkar in partner pohištvo
d.n.o., Pohanca 4, Artiče, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 21. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Smonkar Cvetka, Ce-
lovška cesta 103, Ljubljana in Smonkar
Franc, Kremen 29, Krško, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se preostalo premoženje družbe
prenese v celoti na Smonkar Cvetko in
Smonkar Franca, vsakemu 50%, to je v ena-
kem deležu, kot je njun delež v osnovnem
kapitalu družbe.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 2. 2002

LJUBLJANA

Srg 18222/2001 Rg-4230
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Mariji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Alvet,
d.o.o., trgovina in storitve, Ljubljana, Križna
ulica 10, objavlja sklep:

ALVET, d.o.o., trgovina in storitve,
Ljubljana, Križna ulica 10, reg. št. vl.
1/29371/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 11.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Alenka Gabrijevčič,
Ljubljana, Križna ulica 10 in Pavla Gabrijev-
čič, Ljubljana, Ob Ljubljanici 64, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici v razmerju z njunimi deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2001

Srg 00667/2002 Rg-4231
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Mariji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Magi
Communications, d.o.o., Ljubljana, Omer-
sova 63, Proizvodnja, trgovina, uvoz in iz-
voz, objavlja sklep:

MAGI COMMUNICATIONS, d.o.o.,
Ljubljana, Omersova 63, Proizvodnja, tr-
govina, uvoz in izvoz, reg. št. vl.
1/18800/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbeniki so Pelc Ljudmila, Ljubljana,
Omersova 63, Pelc Rok, Ljubljana, Omer-
sova 63, Pelc Aleš, Ljubljana, Rašiška 5,
Pelc Marta, Ljubljana, Rašiška 5 in Pelc
Jožef, Ljubljana, Omersova 63, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,530.800 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

Srg 19652/2001 Rg-4233
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni

sodnici Mariji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Fira-
to, podjetje za organizacijo, svetovanje in
finančno računovodske storitve, d.o.o., La-
vrica, Šeparjeva pot 9, Škofljica, objavlja
sklep:

FIRATO, podjetje za organizacijo,
svetovanje in finančno računovodske
storitve, d.o.o., Lavrica, Šeparjeva pot
9, Škofljica, reg. št. vl. 1/03961/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Slavka Janežič, Lucija,
Obala 123, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2002

Srg 19549/2001 Rg-4234
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni so-

dnici Mariji Mächtig na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Primas-Primc,
svetovanje, marketing in organizacija, d.n.o.,
Radomlje, Šlandrova 6, objavlja sklep:

PRIMAS-PRIMC, svetovanje, marke-
ting in organizacija, d.n.o., Radomlje,
Šlandrova 6, reg. št. vl. 1/27107/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Primc Janez in Primc
Tatjana, Šlandrova 6, Radomlje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 10.000 SIT, ki prevzema-
ta 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2002

Srg 19038/2001 Rg-4237

Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni
sodnici Mariji Mächtig na predlog predlaga-
telja za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe
Uniqa, finančno svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Dravska 10, objavlja sklep:

UNIQA, finančno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dravska 10, reg. št. vl.
1/32226/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 9.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Uniqa International
GMBH, Avstrija, Wien, Praterstrasse 1-7, z
ustanovitvenim kapitalom 35,000.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

Srg 19001/2001 Rg-4246
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Herman, Trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Nevlje 2,
Kamnik, ki jo zastopa notar Rožman Jože,
Kolodvorska 9a, Domžale, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Herman, Trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Nevlje 2,
Kamnik, objavlja sklep:

družba HERMAN, Trgovsko in proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Nevlje 2, Kam-
nik, reg. št. vl. 1/17181/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Poljanšek Kat-
ka, Matije Blejca 6, Kamnik, Kermavner
Marija, Matije Blejca 6, Kamnik in Flerin
Jože, Nevlje 2, Kamnik, z ustanovitvenim
kapitalom 1,875.565 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,875.565 SIT prenese
v celoti na Poljanšek Katko, Kermavner Ma-
rijo in Flerin Jožeta.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

Srg 20228/2001 Rg-4249
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog družbe Konix, tehnične
in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Ple-
šičeva 27, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Konix, tehnične in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Plešičeva 27, ob-
javlja sklep:

družba KONIX, tehnične in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Plešičeva 27,
reg. št. vl. 1/14625/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družbenika sta Žiga Ines,
Plešičeva 27, Ljubljana in Žiga Andrija, Pleši-
čeva 27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,508.673 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
tveni kapital v znesku 1,508.673 SIT pre-
nese v celoti na ustanovitelja Žiga Inesa in
Žiga Andrijo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-

ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

Srg 21170/2001 Rg-4259
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

predlagatelja za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku SIO, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Butajnova 29,
Horjul, s sedežem Horjul, Butajnova 29,
objavlja sklep:

SIO, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Butajnova 29, Horjul, reg. št. vl.
1/24711/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Mirko Grbec, Ljubljana,
Vrhovci c. XX/5 in Rožič Dušan, Idrija, Gor-
ska pot 21/a, z ustanovitvenim kapitalom
1,509.018 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje v celoti prenese
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

Srg 21312/2001 Rg-4260
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Shulz, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 2, ki jo
zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska
56, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Shulz, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 2, objavlja sk-
lep:

družba SHULZ, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 2, reg. št. vl.
1/29011/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 12.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kavčič Robert, Seidlova
cesta 12, Novo mesto, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,509.874 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,509.874 SIT prenese
v celoti na Kavčič Roberta.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2002
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Srg 01138/2002 Rg-4261
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Astirix, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Opekarska 40, Ljubljana,
ki jo zastopa notarka Nada Kumar, Sloven-
ska 56, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Astirix, gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Opekarska 40, Ljubljana, objav-
lja sklep:

družba ASTIRIX, gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Opekarska 40, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/19884/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 1. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Škerl Martin, Opekarska
40, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,657.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,657.000 SIT prenese
v celoti na Škerl Martina.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2002

Srg 18318/2001 Rg-5124
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Vzpon, podjetje za
knjigovodske storitve, d.o.o., Iga Grudna 7,
Ljubljana, ki jo zastopa notarka Nada Ku-
mar, Slovenska 56, Ljubljana, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Vzpon, po-
djetje za knjigovodske storitve, d.o.o., Iga
Grudna 7, Ljubljana, objavlja sklep:

družba VZPON, podjetje za knjigovod-
ske storitve, d.o.o., Iga Grudna 7, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/31800/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 11. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vesna Gabrijelčič, Ul.
Iga Grudna 7, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,100.000 SIT prenese v celoti na Vesno
Gabrijelčič.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih 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

Srg 20642/2001 Rg-5127
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

šče na predlog družbe Novak Kajše, trgov-
sko podjetje, k.d., Dole pri Litiji, Dole pri
Litiji 6, ki jo zastopa notar Miro Bregar, Ul.
Mire Pregljeve 4, Litija, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Novak Kajša, trgov-
sko podjetje, k.d., Dole pri Litiji, Dole pri
Litiji 6, objavlja sklep:

družba NOVAK KAJŠA, trgovsko po-
djetje, k.d., Dole pri Litiji, Dole pri Litiji
6, reg. št. vl. 1/30237/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Novak Mateja in No-
vak Maksimilijana, obe Dole pri Litiji, Dole
pri Litiji 6, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na Novak Matejo in Novak Maksimilija-
no.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih 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 301/2002 Rg-4228
Družba Smash, trgovina, gostinstvo,

storitve d.o.o., Vinarska 37, Slovenska
Bistrica, reg. št. vl. 1/6481-00, katere dru-
žbenik je Bukovec Jure, Vinarska 37, Slo-
venska Bistrica, po sklepu družbenika dru-
žbe z dne 31. 12. 2001 preneha po skraja-
šenm postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Bukovec Jure.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Quick-Pak d.o.o., Vilharjeva cesta 3, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, rdeče
barve, z vsebino QUICK-PAK d.o.o.
gns-81578

Zdravstveni dom Murska Sobota, Graj-
ska ul. 24, 9000 Murska Sobota preklicuje
štampiljko okrogle oblike z vsebino: Zdrav-
stveni dom Murska Sobota št. 49.
Ob-65676

Priglasitveni list

Bajc Milan, Gradac 31, Gradac, priglasitve-
ni list, opravilna št. 34016894. gnv-81825

Batistič Katjuša s.p., Miren 120, Miren,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
003199/0594/01-47/1995, izdana dne
2. 4. 1997. gnp-81485

Božiček Bogdan, Zg. Gorje 13, Zgornje
Gorje, priglasitveni list, opravilna št.
44-1848/96, izdan dne 16. 9. 1996.
gne-81367

Brank Tomaž, Pot na Črno 3, Vodice, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
056274/4503/01-37/1995, izdana dne
20. 7. 1995. gno-81807

Brce Andrej s.p., Spodnji plavž 3/a, Jese-
nice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052877/1382/01-24/1995, izdana dne
4. 9. 1995. gnd-81693

Cafuta Bojan, Ješenca 27, Rače, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-0520/94, izdan dne
12. 4. 1994. gng-81415

CMCelje, Ceste mostovi Celje d.d, Lava
42, Celje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
022 317/2156/01-13/2000 in obrtno dovo-
ljenje. gnd-81318

Domladić Albert, Rozmanova 8, Koper –
Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
017530/2145/00-27/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gns-81253

Fišer Branislav, Zgornji Duplek 143/b,
Spodnji Duplek, priglasitveni list, opravilna št.
064-3763-95, izdan dne 1. 1. 1995.
gno-81607

Gashi Azem s.p., Pod gradom 6, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 130-0538/95,
izdan dne 29. 11. 1994. gnj-81487

Iskra Bojan, Nemški rovt 27, Bohinjska Bis-
trica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060879/3900/01-54/1997, izdana dne
4. 6. 1997 pri OZS. gnn-81408

ITS INTERTRADE SISTEMI d.o.o., Lesko-
škova 6, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
055797/2028/01-35/1999 – original, izda-
no dne 28. 9. 1999. gnm-81859

JOC d.o.o. Šenčur, Velesovska ulica 81,
Šenčur, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014687/3272/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnh-81214

Kavaš Srečko s.p., Černelavci, Dola ulica
25, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 000783/0971/00-46/1995, izda-
na dne 6. 3.1995 pri OZS. gno-81482

Klisarič Gordana s.p., Fotokopiranje “HIP”,
Vilharjeva 16/a, Ljubljana, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 028969/1247/00-35/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnv-81425

Langus Jože, Ljubno 29, Podnart, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
014329-0936-00-54-1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnw-81499

Legen Dušan, Bratonci 34, Beltinci, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
000072/0086/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-81381

Lokar Marjan, Lokavec 211, Ajdovščina,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005705/0427/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-81414

Lužar Janko, Glavarjeva 10, Komenda,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041031/0727/00-25/1995. gnf-81216

Medved Zorka, Zalog – Glinje 5/a, Cerklje
na Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 054013/3823/01-28-1995, izdana
dne 6. 10. 1995 pri OZS. gnc-81519

Mežan Vinko, Riklijeva 7, Bled, priglasitveni
list, opravilna št. 44-1179/94, izdan dne
23. 12. 1994. gnb-81220

Mlekuž Nikolina, Cesta IX. korpusa 62/b,
Solkan, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
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003248/0685/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-81387

Novak Olga, Srebrničeva ulica 8, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
029800/0674/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnu-81276

Oštarijaš Roman s.p., Kidričeva 21, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 440080/94, iz-
dan dne 9. 2. 1994. gnk-81386

Pečarič Jože s.p., Pod jezom 47, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030793/2182/01-38/1995, izdana dne
31. 1. 1997. gnb-81270

Pečarič Jože s.p., Pod jezom 47, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030793/2182/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-81271

Pekolj Jože s.p., Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055326/2998/01-34/1995 in obrtno dovo-
ljenje, izdana dne 6. 12. 1995 pri OZS.
gni-81588

Pišek Brigita s.p., Krovstvo-kleparstvo in iz-
delovanje drobnih kovinskih izdelkov, Gerečja
vas 40/e, Hajdina, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 060547. gnd-81618

Pont d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
049524/4967/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-81632

Poredoš Mirko, Ižakovci 102, Beltinci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000503/0615/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gns-81378

Preželj Tomaž, Savica 16, Bohinjska Bistri-
ca, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014251/0755/00-54/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnl-81410

Rajbar Marija s.p., Lipovci 243, Beltinci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000519/0632/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnr-81204

Raspolič Damir s.p., Mizarska popravila, Hu-
dourniška 10, Izola – Isola, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 015826/0198/00-23, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnb-81795

Resnik Marija s.p., Kozje 85, Kozje, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
043051/0605/00-64/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-81244

Rožič Branko s.p., Cesta maršala Tita 22,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
023936/0243/01-24/1995, izdana dne
3. 4. 1997. gnb-81574

Sukič Simona, Ivanocijevo naselje 7, Mur-
ska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36-0693/94, izdan dne 10. 6. 1994.
gnf-81791

Šneberger Bruno, Kermaunerjeva 17, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-2816/98,
izdan dne 1. 1. 1999. gnx-81723

Štaus Majda s.p., Dokležovje, Železniška
ulica 40, Beltinci, obrtno dovoljenje, št.
000059/0070/00-46/1995, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnt-81202

Štebe Marta, Žeje pri Komendi 15/c, Ko-
menda, priglasitveni list, opravilna št.
15-0400/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnn-81358

TIPLES D.O.O., Orehovlje 49, Miren,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
025272/3862/0037/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gny-81222

Tojić Živko, Glinškova ploščad 22, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
037817/2322/00-34/1995 in obrtno dovo-
ljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gnl-81639

Turk Miran s.p., Lastnič 33, Buče, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
042543/00-64/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnf-81416

Vehovec Bogdan, Mlakarjeva 68, Šenčur,
priglasitveni list, opravilna št. 18-2787/2001,
izdan dne 18.  7. 2001. gnf-81616

Vladović Živojin s.p., Mali trg 8, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
036433/1921/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-81475

Volovšek Jože s.p., Polaganje lesenih ob-
log, Stahovica 11/b, Stahovica, priglasitveni
list, opravilna št. 15-0763/94, matična št.
5111824, izdan dne 1. 1. 1995. gnf-81470

Zalar Marjan, Župeno 5, Cerknica, obrtno
dovoljenje, št. 010504/0189/00-14/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnp-81331

Zupančič Jože, Sevno na Trški gori 12/a,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0361-94, matična št. 5361413, izdan
dne 1. 6. 1994. gnk-81661

Zver Marija, Renkovci 135, Turnišče, pri-
glasitveni list, opravilna št. 22-0363/94, izdan
dne 23. 12. 1994. gnm-81534

Žabkar Dean s.p., Profi Design, Lahova uli-
ca 38, Maribor, obrtno dovoljenje, št.
065629/6880/01-74/1997, izdano dne
25. 9. 1997. gns-81328

Živec Karmen, Vipavska cesta 46, Nova Go-
rica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
313-209/90-07, izdana dne 5. 10. 1998.
gnc-81494

Potne listine

Alitović Rade, Cesta dveh cesarjev 108/e,
Ljubljana, potni list, št. BA 860277, izdala UE
Ljubljana. gns-81503

Arh Branko, Naselje na Šahtu 23, Kisovec,
potni list, št. BA 212123. gnp-81856

Bjekić Željka, Zakotnikova ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 164720, izdala UE Ljublja-
na. gnf-81916

Blažič Mihael, Baznikova 35, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 737275, izdala UE Ljubljana.
gnv-81850

Bosilj Josip, Ulica Goce Delčeva 23, Mari-
bor, potni list, št. BA 90930. gnm-81284

Brandšteter Dragica, Hauptstr. 388, 53639
Konigswinter, potni list, št. P 00049586.
gnc-81523

Bučar Niko, Hruševec 31, Straža, potni list,
št. BA 958574. gnj-81312

Dedić Sandra, Rimska c. 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 587701, izdala UE Ljubljana.
gne-81867

Derganc Martin, Slavka Gruma 50, Novo
mesto, potni list, št. P00094023. gno-81561

Erzetič Nežika, Voglarji 21, Trnovo pri Gori-
ci, potni list, št. BA 449341, izdala UE Nova
Gorica. gnm-81659

Farizi Afrim, Lendavska 10, Murska Sobo-
ta, potni list, št. BA 691470, izdala UE Murska
Sobota. gnf-81316

Fojkar Luka, Ul. bratov Učakar 120, Ljublja-
na, potni list, št. BA 665426, izdala UE Ljublja-
na. gnu-81476

Gavrić Daška, Rožna ulica 6, Postojna, pot-
ni list, št. BA 630290, izdala UE Postojna.
gnc-81569

Gerkman Jože, Streliška 37, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 304093, izdala UE Ljubljana.
gnb-81895

Goličnik Marko, Ulica bratov Rozman 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 356036, izdala UE
Ljubljana. gnd-81868

Gorjup Anže, Milje 15/a, Visoko, potni list,
št. BA 702372. gnn-81858

Grager Ivan, Varda 8, Jurovski Dol, potni
list, št. AA 682666. gne-81317

Grbec Sara, Korte 36/a, Izola – Isola, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 148489, izdala
UE Izola. gnt-81327

Gril Gašper, Stara cesta 23, Kranj, potni
list, št. BA 580912. gno-81857

Grubar Tatjana, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 240528, izdala UE Ljubljana.
gnu-81426

Gubanec Tomislav, Goropečnikova ul. 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 463303, izdala UE
Ljubljana. gnh-81664

Horvat Darinka, Kuštanovci 86, Mačkovci,
potni list, št. BA 221341, izdala UE Murska
Sobota. gnw-81824

Hrnčić Emina, Imenje 11, Moravče, potni
list, št. AA 823983, izdala UE Ljubljana.
gnd-81668

Humar Faganel Eva, Brestovica 103, Ko-
men, maloobmejno prepustnico, št. AI
158281, izdala UE Nova Gorica. gnc-81894

Humar Gregor, Cankarjeva 76, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 933694, izdala UE Nova
Gorica. gnf-81566

Jamnik Dušan, Melikova 38, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 307306, izdala UE Ljubljana.
gnl-81210

Jeraj Jožef, Mavčiče 109, Mavčiče, potni
list, št. AA 640288. gnb-81545

Jeremić Zoran, Kolodvorska cesta 31, Sre-
dišče ob Dravi, potni list, št. AA 481936, izdala
UE Ormož. gnt-81802

Jovanovič Suzana, Šarhova ulica 28, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 814179, izdala UE Ljub-
ljana. gng-81865

Jovanović Bora, Za progo 9/d, Ljubljana,
potni list, št. AA 593031, izdala UE Ljubljana.
gnn-81912

Jovanović Čedomir, Za progo 9/d, Ljublja-
na, potni list, št. AA 933865, izdala UE Ljublja-
na. gnk-81911

Jovanović Tina, Za progo 9/d, Ljubljana,
potni list, št. BA 799421, izdala UE Ljubljana.
gnl-81910

Kačinari Leon, Kaspretova ulica 6, Maribor,
potni list, št. BA 569619. gng-81290

Karalić Sead, Viška cesta 44, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 498689, izdala UE Ljubljana.
gnx-81898

Kavar Nataša, Radonci 20, Grad, potni list,
št. BA 726456, izdala UE Murska Sobota.
gnr-81554

Kermolj Jasmina, Sveto 50, Komen, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 149219.
gnq-81205

Klavžar Barbara, Novi svet 15, Hotedršica,
potni list, št. BA 694277, izdala UE Logatec.
gnj-81662

Klenovšek Alojzija, Podvrh 39, Zabukovje,
potni list, št. AA 928815. gny-81351

Kogej Saša, Plintovec 1/d, Zgornja Kungo-
ta, potni list, št. BA 607766. m-257

Kogoj Matej, Koseze 21/b, Vodice, potni
list, št. AA 447438, izdala UE Ljubljana.
gnw-81874

Konečnik Sanja, Ob Suhodolnici 25, Slo-
venj Gradec, potni list, št. BA 807901, izdala
UE Slovenj Gradec. gnl-81660

Kovče Anton, Hrvatinova ul. 9, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. AA 702832.
gny-81297

Kovče Veronika, Hrvatinova 9, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. BA 377281.
gnr-81304

Kozina Boštjan, Gosposvetska 11, Kranj,
potni list, št. AA 706331. gnv-81450

Kozole Srečko, Titova cesta 120, Senovo,
potni list, št. BA 385653, izdala UE Krško.
gnb-81695

Krajnc Janez, Dovže 23/a, Mislinja, potni
list, št. AA 342191, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-81314

Kramar Blaženka, Markovičeva 11, Mari-
bor, potni list, št. BA 160932, izdala UE Mari-
bor. gnd-81893

Kramberger Zlatko, Sp. Dobrenje 52/b, Pe-
snica pri Mariboru, potni list, št. AA 885106.
m-244

Krpetić Danica, Belokriška cesta 68, Porto-
rož – Portorose, potni list, št. AA 516838,
izdala UE Piran. gnc-81269

Kurmanšek Branko, Stanetova ulica 16/b,
Celje, potni list, št. AA 68117. gnb-81345
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Lepšina Aleš, Jakopičeva 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 769445, izdala UE Ljubljana.
gnm-81359

Lepšina Miran, Jakopičeva ulica 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 14816, izdala UE Ljubljana.
gnz-81646

Linasi Srečko, Legenska cesta 31, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 192966, izdala UE
Slovenj Gradec. gni-81438

Lisjak Iztok, Jakčeva 39, Ljubljana, potni list,
št. BA 989263, izdala UE Ljubljana. gnl-81535

Majkus Alenka, Ul. Agrarne reforme 6, Ko-
per – Capodistria, potni list, št. BA 402655.
gng-81315

Majkus Alenka, Agrarne reforme 6, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
113668, izdala UE Koper. gng-81340

Malisheva Seide, Krekova 12/a, Maribor,
potni list, št. AA 659052. gno-81432

Markun Petra, Zabukovje 20, Zgornja Besni-
ca, potni list, št. BA 638717. gnw-81749

Matos Damijan, Kernova cesta 17, Ljublja-
na, potni list, št. P00108616. gni-81688

Metelko Janez, Abramova 16, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 76191, izdala UE Ljubljana.
gnw-81349

Milić Dorin, Prešernova cesta 30, Domžale,
potni list, št. BA 932224, izdala UE Domžale.
gni-81488

Moljk Jasna, Platiševa ulica 15, Cerkno, pot-
ni list, št. BA 182286. gns-81903

Mrkun Maja, Za vasjo 42/a, Ljubljana, potni
list, št. BA 662094. gnf-81541

Murnik Alojzij, Titova 84, Jesenice, potni list,
št. AA 376607. gnw-81299

Najdovski Dimitar, Šolska ulica 18, Krško,
potni list, št. AA 270606, izdala UE Krško.
gnk-81786

Nikl Peter, Selnica ob Muri 74, Ceršak, pot-
ni list, št. BA 942683. m-209

Nikolavčič Tatjana, Dolnje Cerovo 15, Koj-
sko, potni list, št. BA 463069, izdala UE Nova
Gorica. gnq-81555

Pazlar Nina, Ravne 17, Tržič, potni list, št.
BA 832791. gnh-81364

Peternel Aljoša, Sadjarska 25/a, Maribor,
potni list, št. BA 787910. gnq-81855

Petrov Sašo, Hrušica 121, Hrušica, potni
list, št. AA 906225. gne-81567

Pibernik Marko, Ljubljanska c. 40, Bled, pot-
ni list, št. BA 795193. gnc-81319

Plahuta Aleš, Vrtojbenska cesta 4, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
126862, izdala UE Nova Gorica. gnr-81279

Pucihar Gorazd, Cesta Gorenjskega odreda
15/a, Bled, potni list, št. BA 937927.
gnm-81559

Rapuc Branko, Libeliče 20, Libeliče, potni
list, št. BA 713080, izdala UE Dravograd.
gnd-81543

Rigler Olga, Trg 7. kozarja 18, Hrastnik, pot-
ni list, št. BA 98715. gnt-81552

Ritoša Peter, Krožna cesta 4, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 574574. gnp-81460

Sekulić Sava, Dunajska cesta 270, Ljublja-
na, potni list, št. AA 593899, izdala UE Ljublja-
na. gnb-81670

Shala Valon, Rusjanov trg 6, Ljubljana, potni
list, št. CA 35209, izdala UE Ljubljana.
gnv-81250

Sinkovič Andrej, Partizanska 1, Radovljica,
potni list, št. BA 475157. gng-81565

Skornšek David, Lepa njiva 34/a, Mozirje,
potni list, št. CA 8678, izdala UE Mozirje.
gnj-81287

Slatinšek Dušan, Steletova 7, Kamnik, potni
list, št. BA 89531, izdala UE Kamnik. gnl-81885

Slavkovič Saša, Golnik 67, Golnik, potni
list, št. AA 924770. gnm-81384

Sljepčevič Tamara, Cesta maršala Tita 76,
Jesenice, potni list, št. BA 474455. gnj-81637

Sušnik Gostiša Nuša, Ul. Pohorskega bata-
ljona 101, Ljubljana, potni list, št. P00068185.
gnf-81591

Svetek Boštjan, Polje, Cesta VI/24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 719550, izdala UE Ljublja-
na. gnt-81506

Šavli Bogdan, Cankarjeva 20, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 152547.
gnw-81674

Šavli Vida, Cankarjeva 20, Lenart v Slov.go-
ricah, potni list, št. AA 269086. gny-81672

Šiler Anton, Valjavčeva ul. 9, Kranj, potni
list, št. CA 016234. gnp-81606

Tell Anja, Maroltova 14, Ljubljana, potni list,
št. BA 680461, izdala UE Ljubljana.
gns-81278

Ukmar Matej, Kamna Gorica 71, Kamna
Gorica, potni list, št. AA 330092. gng-81590

Veberič Vesna, Selišči 10, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. AA 963704, izdala UE
Gornja Radgona. gnw-81324

Vertuš Bojan, Šegova 4, Novo mesto, potni
list, št. BA 830425. gne-81442

Vovk Bojan, Uriskova ulica 29, Velenje, pot-
ni list, št. AA 563234. gnk-81311

Vrbnjak Vladimir, Radvenci 10, Spodnji Iva-
njci, potni list, št. AA 223907, izdala UE Gornja
Radgona. gnf-81841

Vujičić Goran, Ul. Hermana Potočnika 27,
Ljubljana, potni list, št. P00102652.
gnp-81631

Winkler Matjaž, Prvomajska ul. 17, Nova
Gorica, potni list, št. BA 866532, izdala UE
Nova Gorica. gnz-81321

Žerjavič Peter, Klinetova ulica 6, Maribor,
potni list, št. BA 029026. gnl-81435

Žigmund Aleš, Ulica Iga Grudna 24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 853701, izdala UE Ljublja-
na. gnz-81471

Žiher Sandi, Bresnica 22, Podgorci, potni
list, št. BA 730063, izdala UE Ormož.
gnm-81309

Žnidaršič Urška, Celovška cesta 106, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 663526, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-81806

Osebne izkaznice

Adlešič Tadej, Kajuhovo naselje 36, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 751322. gnn-81383

Ambroželj Matej, Grgar 107/a, Grgar, oseb-
no izkaznico, št. 16971. gnx-81448

Antolič Marko, Zg. Duplek 74, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 752361.
gnd-81368

Anžel Barbara, Moste 84/b, Komenda,
osebno izkaznico, št. 552278. gno-81257

Bagola Robert, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 273802. gnm-81259

Balon Helena, Knobleharjeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 987696. gnj-81837

Bergant Matija, Suhadole 52, Komenda,
osebno izkaznico, št. 112147. gnd-81643

Bezenšek Adolf, Za postajo 48, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 844281. gnp-81206

Bezjak Andrej, Grabonoški vrh 20, Cerkve-
njak, osebno izkaznico, št. 699312.
gno-81657

Bezlaj Irena, Kraška cesta 32/a, Divača,
osebno izkaznico, št. 325732. gnc-81694

Blažinčić Nataša, Cesta v Bevče 30, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 183659. gnk-81536

Borovšak Jožefa, Čopova cesta 4, Velenje,
osebno izkaznico, št. 80390. gnj-81537

Božič Dejan, Hladnikova ulica 16, Križe,
osebno izkaznico, št. 127327. gno-81282

Bratušek Nelica, Brilejeva ulica 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 664774. gnl-81585

Brezovšček Boštjan, Breg 29, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 523041. gng-81915

Ceferin Ivan, Črtomirova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 89931. gng-81890

Čampa Gregor, Lamutova 15/a, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 414385. gnu-81551

Češnjevar Aleksandra, Cesta na Markovec
53, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
832037. gnp-81656

Četrtič Damjan, Cesta 1. maja 28, Senovo,
osebno izkaznico, št. 166331. gnh-81439

Črešnar Marija, Skomarje 21, Zreče, oseb-
no izkaznico, št. 665572. gnl-81610

Debevc Golob Karmen, Kamnik pod Kri-
mom 112, Preserje, osebno izkaznico, št.
948506. gnr-81829

Dejak Andrej, Nad mlini 54, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 766144. gnt-81302

Detiček Urška, Gregorčičeva 19, Bled,
osebno izkaznico, št. 78728. gns-81428

Dolenc Marija, Bohova 47/b, Hoče, oseb-
no izkaznico, št. 577745. gne-81717

Doria Julia, Rusjanov trg 9, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 155100. gnu-81676

Einhauer Rok, Goričane 22/h, Medvode,
osebno izkaznico, št. 83097. gnc-81219

Fakin Boris, Tolstojeva 51/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 789690. gnb-81445

Fakin Jana, Tolstojeva 51/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 789689. gnc-81444

Fatimić Enisa, Ane Ziherlove 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 526452. gnt-81502

Flisar Tanja, Toimšičeva ulica 13, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 376216.
gnq-81880

Florjanc Dušan, Cesta XIV. divizije 52, Što-
re, osebno izkaznico, št. 154291. gnq-81480

Fras Margareta Otilija, Norilčki vrh 38, Gor-
nja Radgona, osebno izkaznico, št. 475631.
gnf-81341

Goja Particija, Spodnje Škofije 124/i, Ško-
fije, osebno izkaznico, št. 7671. gno-81582

Golob Veronika, Arbajterjeva 5, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 448443. gns-81853

Gombač Metka, Jarška cesta 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 997033. gnx-81873

Gregurovič Saša, Loška cesta 37, Žiri,
osebno izkaznico, št. 29336. gnv-81900

Grgurevič Niko, Medvedova 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 172260. gnq-81580

Grmšek Branka, Anže 2, Brestanica, oseb-
no izkaznico, št. 932748. gno-81682

Herman Anton, Stari trg 63, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 602687.
gnp-81306

Herzmansky Marija, Hermankova ul. 1, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 251604.
gnm-81609

Holozan Urška, Pot na Fužine 35, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 253825. gnd-81447

Horjak Štefan, Drožanje 11/a, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 669814. gnl-81860

Hrnčić Emina, Imenje 11, Moravče, oseb-
no izkaznico, št. 191806. gne-81667

Huber Ana, Kidričeva cesta 9, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 171318. gnv-81575

Ibričič Halil, Šentvid pri Stični 107, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 340393.
gnj-81512

Ivanović Sandra, Cesta 4. julija 66, Krško,
osebno izkaznico, št. 649421. gnz-81846

Jekovec Marjan, Cesta Ivana Cankarja 1/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 841311.
gnt-81452

Jerlah Robert, Veliko Mlačevo 71, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 292189. gnk-81436

Jeršin Valerija Elizabeta, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 609926.
gnu-81451

Jesih Frančišek, Mala Hubajnica 10, Stu-
denec, osebno izkaznico, št. 782271.
gnv-81725

Jesih Patricija Aleksandra, Zapotok 33, Ig,
osebno izkaznico, št. 279234. gni-81913

Jug Gregor, R. Simonitija 10, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 191708. gnv-81300

Jurič Dušan, Gabernik, Gregorčičeva 12,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
485979. gny-81847
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Juršič Franc, Vitan 20, Kog, osebno izkaz-
nico, št. 582882. gng-81840

Kaplja Matevž, Ponoviška cesta 11, Litija,
osebno izkaznico, št. 1059672. gnw-81899

Karlatec Julija, Ulica kneza Koclja 31, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 478072.
gno-81207

Klavs Marinka Janja, Beblerjev trg 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 565851.
gnu-81526

Kocijančič Krista, Rimska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 870542. gnm-81709

Kossiter Marija, Cesta zmage 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 789235. gng-81790

Kostanjevec Boris, Zorkova ulica 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 634061.
gnu-81301

Košir Ljudmila, Kapucinski trg 24, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 636467.
gng-81390

Kotnik Aleksandar, Gradišče 41, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 246529. gnb-81295

Kovač Jurij, Podkum 23, Podkum, osebno
izkaznico, št. 263321. gnn-81683

Kovačič Franc, Zbure 33, Šmarješke Topli-
ce, osebno izkaznico, št. 722262. gnx-81298

Krstič Uroš, Dolga lesa 1, Ormož, osebno
izkaznico, št. 441214. gne-81842

Kršlin Stanislav, Piršenbreg 57/a, Globo-
ko, osebno izkaznico, št. 167725. gnq-81305

Lesjak Klas, Gestrinova ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 768531. gnf-81641

Leuštek Marija, Krimska 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 791447. gnp-81456

Lokovšek Danijel, Prešernova ulica 11, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 941401. gnz-81696

Malovrh Jože, Cesta na klanec 22, Kranj,
osebno izkaznico, št. 747663. gno-81882

Marguč Martin, Dobrava pri Konjicah 8, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico, št. 882113.
gnf-81291

Mayr Frančiška, Malgajeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 121750. gny-81797

Milatović Dana, Vodovodna 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83801. gni-81513

Mohorič Rafael, Novakova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 239903. gnn-81508

Mohorko Milena, Aškerčeva 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 767594. gnm-81684

Moljk Jasna, Platiševa ulica 15, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 906381. gnr-81904

Morela Jana, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 797386.
gnh-81814

Muratović Danijela, Lokve 38, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 16847. gnc-81344

Nadrih Nastja, Veliki Gaber 86, Veliki Ga-
ber, osebno izkaznico, št. 926448. gni-81263

Novak Branko, Ul. Vide Janežičeve 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1004759.
gnp-81256

Novak Darinka, Čermožiše 28, Žetale,
osebno izkaznico, št. 741335. gnz-81446

Novak Ljudmila, Ročeva 6, Žiri, osebno iz-
kaznico, št. 844145. gnt-81527

Novak Zvezdana, Ažmanova 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 51248. gno-81457

Okoren Zdenka, Pot k ribniku 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 756273. gnz-81221

Palčnik Jožefa, Polana 7, Laško, osebno
izkaznico, št. 82052. gnu-81701

Pantovič Dušanka, Pod kostanji 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 5121. gnh-81289

Pečjak Feliks, Vrhpolje 17, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 802761. gnu-81501

Pengal Majda, Koroška 26, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 98756. gnr-81629

Pergar Vida, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 242506.
gnr-81804

Peršič Srečko, Balkovci 6/b, Vinica, oseb-
no izkaznico, št. 390586. gns-81453

Peršolja Gregor, Dolenja Trebuša 24, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 362112.
gnw-81553

Petko Drago, Zavrh 61, Voličina, osebno
izkaznico, št. 151631. gni-81563

Petovar Kristina, Ribiška pot 36, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 176887.
gnr-81654

Pirc Stanislav, Kolodvorska cesta 11, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 23284.
gns-81353

Pirnat Marijana, Podklin 6, Notranje Gorice,
osebno izkaznico, št. 816198. gni-81888

Planinšek Suzana, Čopova 5, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 306119. gnb-81720

Podboj Tomaž, Volaričeva 42, Postojna,
osebno izkaznico, št. 757277. gnl-81685

Podgorelec Gordana, Goriška 22, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 529252.
gnv-81650

Podgornik Jure, Erjavčeva 2, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 56012. gnr-81704

Podgoršek Leopold, Krčevina pri Vurbergu
180, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
323588. gnx-81352

Potokar Boštjan, Savska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1006337. gnt-81677

Praznik Rok, Jedinščica 31, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 842638. gnu-81651

Pregelj Slavko, Merljaki 3, Renče, osebno
izkaznico, št. 779675. gns-81653

Pusovnik Karmen, Ulica Sallaumines 9, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 130434.
gnn-81437

Rak Jože, Zgornje Negonje 1/b, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 432301.
gnc-81369

Ramadani Ređep, Preglov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 784563. gnm-81509

Rihtarič Franc, Stojnci 30, Markovci, oseb-
no izkaznico, št. 519048. gnr-81329

Rizmal Helena, Polzela 144, Polzela, oseb-
no izkaznico, št. 612874. gnf-81691

Rok Miha, Gortanova 20, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 376289. gnn-81658

Sarić Miloš, Ulica bratov Učakar 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1084100.
gnu-81576

Sedlar Danijela, Kebetova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 818665. gnh-81464

Selan Branko, Zg. Slivnica 15, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 390579. gnm-81834

Senjor David, Trg Dušana Kvedra 13, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 130949. gnj-81612

Sevšek Dragica, Celovška cesta 103, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 240630.
gnt-81877

Siniko Rudi, Na okopih 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 129924. gng-81690

Sivec Ivan, Medvedova 5, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 312448. gnn-81283

Skrbnik Petra, Mezgovci 42/b, Dornava,
osebno izkaznico, št. 892008. gnl-81260

Skuhala Johana, Vide Janežičeve 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 578500.
gnw-81274

Smrekar Sonja, Linhartova 90, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 331990. gny-81522

Sojer Milenka, Bratovševa ploščad 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 36666. gne-81467

Stanonik Klavdija, Smoltno 3, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 254013.
gnw-81699

Streher Magdalena, Sp. Hajdina 68, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 698355. gnq-81655

Šac Igor, Rošpoh 215, Zgornja Kungota,
osebno izkaznico, št. 872744. gnm-81209

Šavli Bogdan, Cankarjeva 20, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 795781.
gnx-81673

Šavli Vida, Cankarjeva 20, Lenart v Slov.go-
ricah, osebno izkaznico, št. 795777.
gnz-81671

Škafar Marija, Alpska 5, Bled, osebno iz-
kaznico, št. 1008118. gnb-81649

Šmajdek Albert, Kidričeva 27, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 636160. gnk-81686

Šoć Robert, Zvezda 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 448282. gne-81517

Šuštar Mirjana, Ob žici 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 531041. gnu-81901

Tekavec David, Pod gozdom 40, Trzin,
osebno izkaznico, št. 871782. gni-81838

Teropšič Antonija, Gogalova 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 686877. gnx-81427

Tomanič Matjaž, Podova 18, Rače, osebno
izkaznico, št. 104103. gnx-81423

Tuljak Mojca, Istrski odred 6, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 268559. gnl-81310

Turk Nataša, Blekova vas 26, Logatec,
osebno izkaznico, št. 805456. gnu-81801

Učak Jana Andreja, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 633308.
gns-81628

Uhan Hren Darja, Ambrožev trg 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 90695. gnm-81909

Umek Albina, Jakčeva 32, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 186358. gno-81907

Urbanija Hermina, Pintarjeva cesta 46, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 440987.
gno-81557

Vauh Irena, Prisoje 54, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 529554. gnp-81556

Vengust Jana, Mali Lipoglav 43, Šmar-
je-SAP, osebno izkaznico, št. 357324.
gnf-81745

Vovk Jožko, velike Loče 12, Materija, oseb-
no izkaznico, št. 767435. gne-81292

Vrčkovnik Marija, Metleče 34, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 79725. gni-81313

Vrhovšek Frančišek, Podgornikova 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 114812.
gnq-81505

Vukelić Vidosav, Kurirska pot 1/a, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 162039. gne-81342

Zevnik Dragica, Triglavska 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 265520. gnx-81798

Zupančič Jože, Sevno 12/a, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 771408. gnt-81652

Žepič Janez, Pribinova 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 190832. gnt-81752

Žitnik Simona Eva, Pri mostu 10, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 606782. gno-81332

Žmuc Matej, Ulica Heroja Verdnika 7, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 834616.
gnz-81346

Vozniška dovoljenja

Alič Darko, Sv. Barbara 12, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23659,
izdala UE Škofja Loka. gno-81507

Allegro Henrik, Ul. heroja Šlandra 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
99590, reg. št. 65822. gnj-81362

Arčon Emil, Bilje 31/a, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 21505, izdala UE
Nova Gorica. gnp-81231

Arnuš Cvetka, Na jasi 4, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 26456, izdala UE
Ptuj. gnj-81812

Audič Petra, Podova 16, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221118, reg. št.
113206, izdala UE Maribor. gnp-81481

Balantič Kristian, Soška 17, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 29265,
izdala UE Škofja Loka. gnl-81810

Bandalo Miha, Stantetova 15, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1382524,
reg. št. 29788, izdala UE Velenje. gnk-81861

Bartol Maja, Ul. Frana Kovačiča 34, Veržej,
vozniško dovoljenje, št. S 1260810.
gns-81228
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Beganović Aziz, Krivec 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025506, reg.
št. 145136, izdala UE Ljubljana. gnw-81474

Bergant Matija, Suhadole 52, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1445121,
reg. št. 22546, izdala UE Kamnik. gne-81642

Bezlaj Irena, Kraška cesta 32/a, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18001, iz-
dala UE Sežana. gns-81603

Bokan Dejan, Celovška cesta 49, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216398, reg. št. 206422, izdala UE Ljublja-
na. gnq-81905

Bračič Matej, Grajena 10/d, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 36760, izdala UE
Ptuj. gnq-81380

Bratušek Nelica, Brilejeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15254,
reg. št. 172818, izdala UE Ljubljana.
gnk-81586

Burjak Sandra, Hladilniška pot 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1193742,
reg. št. 220359, izdala UE Ljubljana.
gnz-81596

Caldarone Rolando, Lepodvorska ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1251448, reg. št. 67746, izdala UE Ljublja-
na. gnr-81679

Cunk Iztok, Pod gozdom IV/35, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1580954,
reg. št. 24043, izdala UE Grosuplje.
gnh-81489

Čeru Penšek Marinka, Florjan 24, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 679285,
reg. št. 3269, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-81665

Čišč Natalija, Bregantova ulica 3, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 910995, reg. št. 69766, izdala UE
Maribor. gnv-81325

Debevc Golob Karmen, Kamnik pod Kri-
mom 112, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1527145, reg. št. 196210, izdala
UE Ljubljana. gnq-81830

Diemat Milan, Zg. Duplek 164/d, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444231, reg. št. 119137. m-211

Dolinšek Edita, Šercerjeva 8, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8125. gnx-81823

Dolžan Tomaž, Dobriša vas 53, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330346,
izdala UE Žalec. gnh-81564

Doria Julia, Rusjanov trg 9, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1285908, reg.
št. 156765, izdala UE Ljubljana. gnv-81675

Drofenik Lidija, Ljubljanska 31, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20544, izdala
UE Kamnik. gnw-81599

Einfalt Maksimiljan, Zg. Laze 35, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13533. gnx-81248

Ekselenski Boris, Šokat 18, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1512737,
reg. št. 120156. gnu-81376

Emberšič Rudi, Konšakova ulica 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. A – 350, BGH,
št. S 1513381, reg. št. 99860, izdala UE Ma-
ribor. gnn-81433

Erdelji Martina, Prešernova cesta 22/b, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
677390, reg. št. 7653, izdala UE Velenje.
gnj-81687

Erjavec Dušan, Dragomerška cesta 41, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 6372, izdala UE Vrhnika.
gne-81542

Eržen Mojca, Fani Grumove ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42850, reg. št. 22037, izdala UE Ljubljana.
gny-81697

Fink Anton, Obrh 15, Dolenjske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 960,
izdala UE Novo mesto. gnd-81493

Florjančič Matjaž, Golniška 12, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33042, reg.
št. 39420. gnn-81233

Franetič Aleš, Zarnikova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 292959,
reg. št. 186937, izdala UE Ljubljana.
gnq-81805

Gačnik Sašo, Globočnikova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1504322, reg. št. 218457, izdala UE Ljublja-
na. gnz-81546

Germ Marjana, Griže 33/a, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 452906, izdala UE
Žalec. gnk-81361

Gjud Jure, Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1460262,
reg. št. 242838, izdala UE Ljubljana.
gnf-81816

Godnič Mira, Kostanjevica na Krasu 29/a,
Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 35339, izdala UE Nova Gorica.
gnv-81875

Golavšek Maja, Šešče 55, Prebold, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1441986, iz-
dala UE Žalec. gng-81715

Golič Ludvik, Roška ulica 4, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 522473, reg.
št. 42094, izdala UE Domžale. gnk-81336

Golubič Rene, Šolska 24, Lovrenc na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, št. S 166229, reg. št. 40343, izdala
UE Maribor. m-217

Gombač Metka, Jarška cesta 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414913, reg. št. 29835, izdala UE Ljubljana.
gny-81872

Goran Kompara, Dekani 197, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 27845. gny-81597

Grobljar Branko, Jesenovo 34, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
540983, izdala UE Zagorje ob Savi. gnf-81366

Haralović Igor, Gorica 31, Leskovec pri Kr-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15297. gnn-81308

Herman Anton, Stari trg 63, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6320, izdala UE Slovenj Gradec. gnl-81235

Horvat Darko, Ledavsko naselje 33, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24529.
gnv-81375

Horvat Franc, Panonska ul. 103, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1366. gne-81242

Iličić Tatjana, Kidričeva 20, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, št. 43724.
gnb-81595

Ivanež Franci, Gradnikova 113, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 869834,
reg. št. 23366. gnr-81229

Janič Dušan, Pot 27. julija 3, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7492, iz-
dala UE Kamnik. gng-81265

Jesih Frančišek, Mala Hubajnica 10, Stu-
denec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
394629, reg. št. 1666. gnt-81727

Jesih Patricija Aleksandra, Zapotok 33, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
176086, izdala UE Ljubljana. gnh-81914

Jovanovič Suzana, Šarhova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137175, reg. št. 215648, izdala UE Ljublja-
na. gnh-81864

Karlatec Julija, Ulica kneza Koclja 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
932415, reg. št. 199442, izdala UE Ljubljana.
gnn-81208

Kasapović Drenka, Linhartova cesta 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365020, reg. št. 231694, izdala UE Ljublja-
na. gnv-81525

Kavčič Monika, Žagarjeva ulica 13, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001289890, izdala
UE Tolmin. gnq-81230

Keranovič Jasna, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1245274, reg. št. 33323, izdala UE Domžale.
gnm-81884

Kerš Sergej, Kocbekova cesta 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40210.
gnx-81848

Kete Andi, Cesta IV. prekomorske 36, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 18572, reg. št. 8194, izdala UE Ajdovščina.
gnq-81334

Klopčič Amalija, Dešen 16, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758866, reg.
št. 20824, izdala UE Domžale. gnv-81550

Kmetec Angela, Borova vas 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 298562,
reg. št. 62642, izdala UE Maribor. gnc-81294

Kobal Milan, Gozdna pot 8, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3993, izda-
la UE Logatec. gnv-81350

Kordiš Ana, Trnovska ulica 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847266, reg.
št. 170877, izdala UE Ljubljana. gnx-81548

Kosančič Janja, Pregarje 2, Obrov, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1426036, reg. št. 10441.
gnr-81379

Košir Alenka, Zg. Bitnje 126, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810113, reg.
št. 44924, izdala UE Kranj. gny-81822

Kotnik Aleksander, Gradišče 41, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
636063, reg. št. 13795, izdala UE Ajdovšči-
na. gnd-81343

Kotnik Matic, Sončni grič 25, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1423297,
reg. št. 30384, izdala UE Velenje. gnn-81708

Kramar Boštjan, Opekarska cesta 7/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106753, reg. št. 179270, izdala UE Ljublja-
na. gnp-81906

Krpetič Danica, Belokriška 68, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1920, izdala UE Piran. gni-81863

Kržičnik Simona, Gorjupova cesta 5, Ko-
stanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19325, izdala UE Krško. gnj-81862

Kukučka Jožica, Kardeljeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 370341,
reg. št. 98504, izdala UE Maribor. gnz-81296

Laussegger Aleksander, Temniška ulica 24,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
523727, reg. št. 42282, izdala UE Kranj.
gnh-81239

Ledinek Zlata, Lokovica 15/d, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1114495,
reg. št. 16348, izdala UE Velenje. gnd-81443

Lesjak Klas, Gestrinova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
90095, reg. št. 71725, izdala UE Ljubljana.
gng-81640

Levec Andrej, Ropretova 41, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1429079,
reg. št. 34989, izdala UE Domžale. gnk-81515

Likar Alenka, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489984,
reg. št. 244898, izdala UE Ljubljana.
gnp-81281

Lorber Marjeta, Javornik 55, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16095, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnx-81598

Lovšin Andrej, Na gmajni 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1608612,
reg. št. 115968, izdala UE Ljubljana.
gng-81869

Malovrh Jože, Cesta na klanec 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602277,
reg. št. 17216, izdala UE Kranj. gnn-81883

Marinčič Jasminka, Tržaška cesta 67, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366684, reg. št. 137247, izdala UE Ljublja-
na. gnp-81681

Marolt Milan, Orehovec 60, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3607. gnc-81544
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Mavrič Mitja, Kojsko 71, Kojsko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32655, izdala UE
Nova Gorica. gnz-81275

Mažgon Andrej, Praše 48, Mavčiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1561208, reg.
št. 55378, izdala UE Kranj. gni-81238

Menih Mihalič Kristina, Kraška 6, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2254, izdala UE Izola. gnk-81811

Mijajlovič Milomir, Ranca 2/b, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878176, reg. št. 69658. m-221

Milanez Tomaž, Rožna dolina c. VI/6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526476, reg. št. 248396, izdala UE Ljublja-
na. gnm-81634

Mišič Tine, Vinka Vodopivca 144, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45225. gnv-81225

Mohorič Aleš, Prečna ulica 2, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1492351,
reg. št. 119600, izdala UE Maribor. gnt-81852

Morela Jana, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024919, reg. št. 166800, izdala UE Ljublja-
na. gng-81815

Mumel Irena, Ožbalt 65, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5033, izdala UE Rad-
lje ob Dravi. gnx-81323

Muraus Miha, Preradovičeva ulica 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493439, reg. št. 117199, izdala UE Mari-
bor. gnw-81849

Nadrih Anita, Veliki Gaber 86, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1258032,
reg. št. 10176, izdala UE Trebnje. gnj-81262

Nakov Goce, Jenkova 31, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 86955, reg. št.
7102, izdala UE Velenje. gnb-81845

Ograjšek Irena, Mestne njive 9, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17333,
izdala UE Novo mesto. gnt-81602

Okroglič Vinko, Kal 89, Kal nad Kanalom,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 14168.
gnx-81373

Omladič Edvard, Loznica 7/a, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 79790, iz-
dala UE Žalec. gne-81692

Panić Mirjana, Čanžekova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454291, reg. št. 243236, izdala UE Ljublja-
na. gnz-81871

Pantovič Dušanka, Pod kostanji 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41707.
gni-81288

Peček Miha, Vrhovci, Cesta XIV/9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286310, reg. št. 227107, izdala UE Ljublja-
na. gnf-81866

Pediček Igor, Hranilniška ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 263672,
reg. št. 51038, izdala UE Ljubljana.
gnw-81249

Peserl Ivan, Nasova 44, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4375, izdala
UE Gornja Radgona. gnb-81245

Pirnat Marijana, Podklin 6, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 930502,
reg. št. 71917, izdala UE Ljubljana. gnj-81887

Podgornik Jure, Erjavčeva 2, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38505.
gnt-81702

Podos Speh Angelica, Sp. Škofije 40/f,
Škofije, vozniško dovoljenje, reg. št. 46298,
izdala UE Koper. gnl-81835

Popović Sladjan, Sketova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250303, reg. št. 223928, izdala UE Ljublja-
na. gnq-81630

Poslek Gorazd, Modraže 1, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
15973, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-81234

Purg Neva, Kraigherjeva 33, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 34687, izdala UE
Ptuj. gnw-81374

Ramadani Ređep, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1214514,
reg. št. 221793, izdala UE Ljubljana.
gns-81528

Rupel Tatjana, Pod hribom 51, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 64245,
reg. št. 5035, izdala UE Ljubljana. gnb-81520

Sande Erika, Malečnik 1, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 910030, reg. št.
92047, izdala UE Maribor. gnb-81570

Selan Branko, Zg. Slivnica 15, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1136396,
reg. št. 176838, izdala UE Ljubljana.
gno-81832

Seles Anita, Levec 9/a, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 674721, izdala UE
Žalec. gng-81440

Sevšek Dragica, Celovška cesta 103, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933160, reg. št. 172352, izdala UE Ljubljana.
gnh-81839

Simončič Alenka, Maroltova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482412, reg. št. 194300, izdala UE Ljubljana.
gnx-81698

Sitar Andrej, Breznica 17/e, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 547420, iz-
dala UE Jesenice. gnt-81377

Sitar Dušan, Zgornje Hoče 55, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1444600,
reg. št. 82543, izdala UE Maribor. gnu-81851

Sojer Milenka, Bratovševa ploščad 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096449, reg. št. 153885, izdala UE Ljublja-
na. gnf-81466

Strle Gašper, Brglezov štradon 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368092, reg. št. 225194, izdala UE Ljublja-
na. gnz-81421

Struna Uroš, Radanja vas 4, Šentvid pri Stič-
ni, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1198542,
izdala UE Litija. gnr-81579

Suljkanović Alija, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 226028,
reg. št. 10813, izdala UE Velenje. gnh-81539

Sušnik Gostiša Nuša, Ul. Pohorskega bata-
ljona 101, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 565189, reg. št. 143923, izdala
UE Ljubljana. gnh-81589

Šavli Bogdan, Cankarjeva 20, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 918489, reg. št. 2985. gny-81601

Šavli Vida, Cankarjeva 20, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
129329, reg. št. 2307, izdala UE Lenart.
gne-81600

Šebenik Robert, Tržaška cesta 266, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
653791, reg. št. 129347, izdala UE Ljubljana.
gnk-81286

Šega Slavica, Stranje 17, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 536,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-81203

Šelekar Metod, Heroja Staneta 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001401130, izdala UE Žalec. gnr-81354

Širec Sandi, Sestrže 1, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32647, izdala UE
Ptuj. gnp-81356

Šišarica Drenka, Milčinskega 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35771.
gnh-81689

Šnurer Marija, Podmilj 6/a, Blagovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1131997,
reg. št. 31572, izdala UE Domžale. gnk-81636

Šoba Anže, Pot pomoršakov 26, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12270. gnz-81496

Špes Damijan, Uskoška 32, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 439648, reg. št. 64007. gnp-81706

Štrukelj Zdenko, Lokavec 97/a, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
538601. gnk-81236

Štupica Jože, Sp. Brežnica 32, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
22962, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-81237

Tomanič Matjaž, Podova 18, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1230272, reg.
št. 101532, izdala UE Maribor. gnw-81424

Topić Zoran, Matjaževa ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1453806, reg. št. 212945, izdala UE Ljublja-
na. gnf-81666

Trpin Tanja, Vogelna ulica 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1328227,
reg. št. 227895, izdala UE Ljubljana.
gni-81363

Trplan Tadeja, Bilečanska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
138582, reg. št. 215408, izdala UE Ljubljana.
gnh-81889

Turk Nataša, Blekova vas 26, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6180, izdala
UE Logatec. gnv-81800

Udir Matjaž, Kamna Gorica 91, Kamna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1201396, reg. št. 25520. gnb-81820

Uhan Hren Darja, Ambrožev trg 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076622, reg. št. 179121, izdala UE Ljublja-
na. gnn-81908

Urbančič Ivanka, Trebinjska ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654107, reg. št. 56361, izdala UE Ljubljana.
gns-81803

Urbanija Hermina, Pintarjeva cesta 46, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 125507, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-81558

Užmah Tomaž, Bukovžlak 8, Teharje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 38588.
gnr-81854

Varga Vid, Zg. Vrtiče 6, Zgornja Kungota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 776, izdala
UE Pesnica. m-240

Vertuš Bojan, Šegova 4, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32748,
izdala UE Novo mesto. gnf-81241

Vidmar Droljc Milena, Šmartno 65, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14764,
reg. št. 117007, izdala UE Ljubljana.
gnz-81896

Vidmar Rosana, Tenetiše 8, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 542804, izdala UE
Litija. gnp-81581

Vrhovnik Pavle, Podgorje 75, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10803, izdala
UE Kamnik. gnd-81268

Vrhovšek Frančišek, Podgornikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265569, reg. št. 96061, izdala UE Ljubljana.
gnr-81633

Vtič Vanja, Njiverce, Vegova ulica 9, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44035, izdala UE Ptuj. gnr-81604

Zupan Tilen, V Murglah 215, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589884,
reg. št. 231102, izdala UE Ljubljana.
gnj-81462

Žagar Branko, Črna pri Kamniku 1/a, Sta-
hovica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 4808, izdala UE Kamnik. gnc-81794

Žigo Stanislav Marjan, Borovnjakova 14,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
11907. gnc-81594

Zavarovalne police

Antloga Franc, Kolodvorska cesta 1/a, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. 0904136, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnb-81624
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Bajrić Emira, Jurčkova cesta 163, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0822059, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-81799

CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 872751 za kombini-
rano vozilo Citroen Jumper z reg. oznako LJ
K8-13K, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnc-81469

Gostić Branko, Ul. Jožeta Mirkiča 47, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 433318, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-81638

Ivkovič Milan, Lopata 16, Hinje, zavaroval-
no polico, št. AO 476650, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnq-81530

Knežević Milka, Novosadska ulica 4, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 443595, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-81391

Košak Franc, Na pobočju 12, Brezovica pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 3153063, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gnu-81876

Košir Gregor, Tomšičeva cesta 29, Seno-
vo, zavarovalno polico, št. 316680, izdala za-
varovalnica Slovenica. gny-81226

Krivic Metka, Zgoša 22, Begunje na Go-
renjskem, zavarovalno polico, št. 251929.
gnx-81623

Kump Mitja, Mirana Jarca 20, Maribor, za-
varovalno polico, št. 434477, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gny-81372

MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0695, mana-
gersko zavarovanje, izdala zavarovalnica Mer-
cator, d.d. Ljubljana na ime Veselinovič Rado-
van. gny-81547

Morela Jana, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 833655, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gne-81817

Ožegović Nurfija, Kolodvorska ulica 13,
Vrhnika, zavarovalno polico, št.
00101384618, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnj-81787

Pogačnik Kazimir, Senožeti 104/a, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. AO
00101329331, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnj-81516

Robič Ivan, Ahacljeva 11, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 00101413428, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. m-265

Ropret Igor, Podreča 5/a, Kranj, zavaroval-
no polico, št. 855710, izdala zavarovalnica Ti-
lia d.d. gne-81617

Šinkovec Matevž, Ulica bratov Škofov 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101478302, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnl-81385

Šuster Andrej, Reška ulica 7, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 635818 in 635811, izda-
la zavarovalnica Tilia. gni-81463

Vodušek Viktor, Na Boč 40, Poljčane, zava-
rovalno polico, št. 391588. gnd-81593

Zhiwei Lin, Kamnogoriška cesta 24, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 458532, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-81420

Spričevala

Ačko Robert, Zg. Prebukovje 17, Šmartno
na Pohorju, diplomo SKSMŠ v Mariboru, izda-
na leta 1991. m-205

Babulč Marija, Pivkova 3, Maribor, spriče-
valo 3. letnika Gostinske šole v Mariboru, izda-
no leta 1976. m-210

Bavčar Igor, V Murglah 76/c, Ljubljana, di-
plomo izdala FDV v Ljubljani, leta 1983.
gng-81540

Beguš Andreja, Plečnikova 8, Maribor, ob-
vestilo o uspehu pri maturi Srednje trgovske
šole v Kranju – smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1995. m-200

Belingar Maja, Kambičev trg 2/b, Kostanje-
vica na Krki, spričevalo GŠ Jesenice, teorija,

instrument, izdano leta 1995/96, 1996/97 in
1997/98. gne-81392

Belovič Jasna, Slekavčeva 6, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Ptuj, izdano leta 1988. m-245

Benedičič Bojan, Ulica 31. divizije 5, Kranj,
spričevalo 1. letnika Kom. šole v Kranju, izdano
leta 1974/75. gnz-81396

Benedičič Bojan, Ulica 31. divizije 5, Kranj,
diplomo Kom. šole v Kranju, izdana v šolskem
letu 1975/76. gnb-81395

Benko Vladimir, Vitomarci 42/a, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1979. m-220

Bertoncelj Bojana, Preradovičeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1980. gny-81472

Beton Aleš, Kamna gorica 56, Kamna Gori-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro strojne šole Kranj, smer elektrotehnik elek-
tronik. gnd-81218

Bibianka Majda, Ključarovci 55/b, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo Srednje kmetijske šo-
le Rakičan, izdano leta 1980/81 in 1982/83.
gnq-81405

Blatnik Zmago, Stranska vas 16, Žužem-
berk, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje grad-
bene šole v Novem mestu, izdano leta 1995 in
1996. gnt-81902

Božič Ana, Pintarjeva 16, Maribor, spriče-
valo 3. letnika SŠGT Maribor, izdano leta 2000.
m-222

Bračič Peter, Štrekljeva 13, Maribor, spri-
čevalo I. letnika Srednje kom. šole Maribor,
izdano leta 1980. m-261

Bračko Marko, Prušnikova 6, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije in srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1999. m-259

Brunčič Matjaž, Petrovičeva 21, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnw-81524

Bubnič Metka, Ul. heroja Vojka 40, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-203

Bukovnik Marko, Britof 206, Kranj, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
1981/82. gnr-81404

Casagrande Teja, Murova 17, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Jesenice,
poslovni tehnik, izdano leta 1998. gnt-81402

Centrih Mateja, Trg svobode 32, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Trbovljah, izdano leta 1997. gni-81338

Čeh Aleš, Kajuhova 1, Ptuj, spričevalo od 1
do 3. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru
– smer avtoličar, izdano leta 1984, 1985 in
1986. m-208

Černeka Marina, Ulica Istrskega odreda 6,
Izola – Isola, diplomo št. I/81, izdala Srednja
ekonomska in družboslovna šola Koper, dne
23. 6. 1986. gnb-81370

Dalmatin Urška, Bevke 176/a, Vrhnika, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kemijske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2000. gnq-81255

Dimc Medvešek Simona, Papirniška ulica
8, Krško, spričevalo 3. in 4 . letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 1993 in 1994, izdano na
ime Dimc Simona. gny-81326

Dmitrović Dane, Drenov grič 1, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad, izda-
no leta 2000/2001. gnj-81212

Dolinar Sebastjan Boštjan, Novo polje ce-
sta II/8, Ljubljana, diplomo Srednje tehnične
šole v Ljubljani, izdana leta 1988. gnn-81258

Fideršek Bojan, Ponikva 45, Žalec, spriče-
valo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, kovinar-
ske šole. gns-81303

Fortun Franc, Nova Loka 20, Črnomelj, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške šole
Ljubljana, izdano leta 1983 in 1984.
gnk-81486

Furek Marko, Prušnikova 30, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključ-

nem izpitu SCBS Maribor, izdano leta 2000,
2001. m-242

Gabrijel Jasmnina, Pristava 4, Trebnje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4.
letnika Gostinske tehnične šole v Novem me-
stu, izdano leta 1994 in 1995. gnd-81843

Gajšek Primož, Loka 2, Loka pri Žusmu,
spričevalo 3. letnika Ekonomsko komercialne
tehniške šole, izdano leta 1997. gnb-81495

Geiser Boštjan, Poljska cesta 10, Hoče,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1997. m-228

Glad Damjan, Resljeva cesta 8, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 1. letnika Tehnične gimna-
zije, Vegova 4 Ljubljana. gnv-81625

Glavica Bojan, Ilija Gregoriča 7, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole, smer gradbeni tehnik, izdano
leta 2000. m-255

Gobec Zdravko, Cvetlična ulica 27, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1975.
gnk-81211

Gomilar Tina, Cesta Borisa Kidriča 4/b, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole in gimnazije Trbovlje, izdano
leta 1999/2000. gni-81613

Gracej Kosi Slavka, Kovaška 2, Muta, spri-
čevalo 3. letnika Zdravstvene šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1976/77. gnv-81400

Grgurović Anita, Zadružna ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992. gnp-81285

Grobelšek Lidija, Teharska cesta 53, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2000.
gne-81417

Gzimi Ljatifi, Šolska 1, Slovenske Konjice,
spričevalo o končani OŠ v Slovenskih Konji-
cah, izdano leta 1995. gnj-81562

Habjanič Stanislava, Stanošina 20, Podle-
hnik, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1981. m-251

Hanželj Rolando, Janševa ulica 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika JVZ – sred. kov. strojne
šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-199

Hartman Tatjana, Pohorskega bataljona 6,
Ruše, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem – smer turistični
tehnik, izdano leta 1990 do 1993. m-198

Horvat Franjo, Mladinska 14, Gornja Rad-
gona, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole v Radencih, št. 19. gnp-81531

Hotko Jožica, Artiče 41, Artiče, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Brežice, izdano leta 1976 in 1977.
gnh-81389

Hrovatič Bojan, Gornje Brezovo 5/a, Sevni-
ca, spričevalo Poklicne kovinarske šole Krško
– dvojnik. gnr-81479

Huber Rasto, Kajuhova 6, Murska Sobota,
spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota,
izdano leta 1995 in 1996. gnr-81458

Huško Lidija, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole, izdano leta 1982 in 1983,
izdano na ime Železnik Lidija. gnj-81337

Istenič Boženka, Brunov drevored 25, Tol-
min, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Jesenice. gne-81217

Jahić Nermin, Na zelenici 19, Prebold, za-
ključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Celje, št. 1329, izdano leta 1999.
gne-81246

Jakljevič Anton, Krasnec 24, Gradac, letno
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole, izdano leta 1980/81 in 1981/82.
gnt-81406

Janjić Zlatko, Stara ulica 10, Murska Sobo-
ta, spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU Mur-
ska Sobota, št. 91-S-037, izdano 26. 6. 1991.
gno-81382
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Jarc Jana, Goriška 19, Maribor, spričevalo
o zaključnem izpitu II gimnazije Maribor, izdano
leta 1982. m-224

Jurečič Edvard, Črešnjice 50, Cerklje ob
Krki, potrdilo o strokovni usposobljenosti št.
565-6512/95-2/13. 12. 96., izdala Gospo-
darska zbornica Slovenije. gnq-81605

Jurša Andreja, Ješenca 6/j, Rače, letno
spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole Mari-
bor, izdano leta 2000. m-250

Jusufagič Elvira, Cesta v Pečale 48, Ljublja-
na-Črnuče, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole Novo mesto, izdano leta
2001. gnc-81819

Kamenšek Jože, Bulovžlak 62, Teharje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne
gasilce – Izobraževalni center ONZ Ljaubljana
Tacen, izdano leta 1983. gnf-81441

Kavazović Zlatka, Litostrojska cesta 4, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. gns-81828

Kavc Rudolf, Mariborska cesta 88, Oreho-
va vas, diplomo Srednje gradbene šole, smer
avtoličarstvo, izdana leta 1975. m-260

Klemenc Andraž, Podbrezje 237, Naklo,
spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Škof-
ja Loka, izdano leta 1994/95. gnh-81339

Klinc Simona, Nova vas 92/a, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, smer kuhar, iz-
dano na ime Štebih Simona. gnf-81620

Kocijan Marko, Jezero 26, Trebnje, spriče-
valo od 1 do 3. letnika Centra strokovnih šol –
avtomehanik, izdano leta 1971, 1972 in 1973.
gnd-81518

Kogoj Metka, Ulica IX. korpusa 10, Piran –
Pirano, spričevalo Srednje zdravstvene šole,
št. 1212, izdano leta 1992/93. gnz-81371

Kojc Grega, Šalek 84, Velenje, spričevalo
o končani OŠ Šalek. gno-81307

Kolar Aleksandra, Završe 13, Grobelno,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske vrtnar-
ske in gospodinjske šole Šentjur. gnk-81261

Kopač Janez, Kotnikova 21, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Elektrotehniške šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1979. gng-81465

Korenčan Matjaž, Zajelše 66, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gny-81422

Korenika Tanja, Montinjansko naselje 18,
Pobegi, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje medicinske šole.
gnv-81500

Koritnik Mihael, Primorska cesta 2, Šoš-
tanj, spričevalo o opravljeni maturi , izdan leta
1976, na Rudarskem šolskem centru v Vele-
nju. gnp-81431

Korošec Bernardka, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za elektroenergetiko, izdano leta 1983 in
1984. gnd-81418

Kos Borut, Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika VI. gimnazije Moste,
izdano leta 1984/85. gni-81788

Kosar Patricija, Liboje 106, Petrovče, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o za-
ključnih izpitih Srednje, strokovne in poklicne
šole Celje, izdano leta 1998/99, 1999/00 in
2000/01. gni-81538

Kovačević Velibor, Ižanska cesta 440/b,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole, izdano leta 1997, 1998 in
1999. gnr-81879

Kozlevčar Franc, Medvedjek 18, Veliki Ga-
ber, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnt-81827

Kožuh Miroslav, Šišenska 80, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne avtome-
hanične šole v Ljubljani, izdano leta 1976,
1977 in 1978. gnn-81583

Krajnc Albin, Ciglence 3, Spodnji Duplek,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spri-

čevalo II. gimnazije v Mariboru, izdano leta
1979, 1980. m-252

Kramberger Sabina, Žmavčeva 2/a, Mari-
bor, indeks, št. 61116225, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-249

Krevh Mitja, Mislinjska Dobrava 23/a, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, spričevalo 3. letnika Šol-
skega centra v Velenju, izdano leta 1994.
gng-81490

Kreže Ingrid, Hotemež 15, Radeče, spriče-
valo 3. letnika Srednje vrtnarske šole v Celju,
izdano leta 1993. gnk-81886

Kržišnik Tomaž, Podobeno 1, Poljane nad
Škofjo Loko, letno spričevalo 4. letnika Sred-
nje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1996.
gni-81388

Kuhar Jana, Visoko 130, Visoko, letno spri-
čevalo 4. letnika Srednje trgovske šole, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1997.
gnd-81393

Lange Christian, Dermastijeva ulica 37, Ra-
domlje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izda-
no leta 1995 in 1996. gnk-81461

Lazić Bojan, Celovška cesta 179, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1998. gnc-81619

Lesjak Daniela, Brodarjeva ulica 2, Celje,
obvestilo o uspehu za 3. in 4. letnik Tehniške
šole, gradbeni oddelek, izdana leta 1979/80,
1980/81. gnq-81680

Lešnik Miran, Ranče 20, Fram, spričevalo
4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ, izdano leta 1996, 1997. m-235

Lipovec Samo, Ob gozdu 21, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1984. m-223

Ločnikar Peter, Skomarje 47, Zreče, spri-
čevalo SŠGT Celje, gostinski tehnik, izdano
leta 1998. m-266

Lotrič Rok, Pipanova 78, Šenčur, letno spri-
čevalo 4. letnika Elektro in strojne šole Kranj,
izobraževanje ob delu. gns-81403

Lozinšek Dušan, Bolečka vas 3/a, Ptujska
Gora, potrdilo za varno delo s traktorjem št.
20-1/1998. m-234

Manes Zvonko, Mačkovo naselje 17, Šen-
čur, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1972.
gnt-81227

Marn Tatjana, Dolharjeva 8, Ljubljana, in-
deks, št. 18971020, izdala Filozofska fakulte-
ta v Ljubljani. gnx-81573

Mastnak Albert, Starše 76/k, Starše, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Mariboru, smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1994. m-258

Mastnak Martin, Brodarjeva 31, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, izdano
leta 1988. gns-81703

Merhar Matjaž, Macunova 18, Maribor, za-
ključno spričevalo I. gimnazije Maribor. m-216

Mihaljčič Boris, Maistrova ulica 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor, iz-
dano leta 2001. m-254

Mikl Martina, Turnerjeva 18, Maribor, letno
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole,
izdano leta 1982/83. m-246

Milanović Danijela, Kraigherjeva 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdrav-
stvene šole Celje, izdano leta 1991.
gny-81247

Milović Rajka, Ulica borcev 37, Maribor,
indeks, št. 18971036, izdala Filozofska fakul-
teta. gnl-81635

Mirnik Roman, Ulica heroja Šarha 19, Ce-
lje, maturitetno spričevalo Tehn. kmet. šola Ma-
ribor, smer poljedeljstvo, živinorejo, izdano leta
1982. m-233

Mohorič Sonja, Podreber 12/a, Naklo, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Upravno administra-
tivne šole v Kranju, izdano leta 1979.
gnb-81870

Mrda Nataša, Igriška 25, Maribor, spričeva-
lo 3. letnika I. gimnazije, smer adm. upravni
tehnik, izdano leta 1991. m-262

Muhovec Maja, Zabreznica 24, Žirovnica,
obvestilo o uspehu in spričevalo o maturi Sred-
nje ekonomske turistične šole v Radovljici, iz-
dano leta 2001. gnu-81251

Muster Bogomir, Svečane 20/b, Sladki Vrh,
diplomo SKSMŠ v Mariboru, izdana leta 1987.
m-202

Nedeljković Miro, Erazmova 35, Postojna,
spričevalo Gozdarske šole v Postojni, št.
117/77, izdano na ime Marković Milovan.
gnt-81252

Novak Marko, Pot v Zeleni gaj 4/a, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šo-
le za strojništvo, št. 52, izdano leta 1981.
gns-81532

Okorn Dragica, Žalna 30/a, Grosuplje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Pedagoške šole – vzgoji-
teljska šola v Mariboru, izdano leta 1978 in
1979, izdano na ime Vukovič Dragica.
gnp-81881

Orcini Dionea, Parecag 87/a, Sečovlje –
Sicciole, diplomo Srednje šole za oblikovanje,
izdana leta 1988. gnz-81821

Oštir Maja, Knafelčeva 35, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1997 in 1998. gnw-81224

Oštir Petra, Bušeča vas 40, Cerklje ob Kr-
ki, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Novem mestu, izdano leta 1992.
gnp-81560

Pavlič Jurij, Kropa 69, Kropa, spričevalo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost Kranj, tr-
govinski poslovodja, št. 177/P, izdano
1. 9. 1989. gnk-81411

Pavše Zdravko, Bistra 13, Črna na Koro-
škem, spričevalo o zaključnem izpitu Računal-
niške tehniške šole v Velenju, izdano leta 2000.
gnh-81264

Pegam Anita, Bizeljska cesta 14, Brežice,
spričevalo Ekonomske in trgovske šole v Breži-
cah. gnd-81568

Peganc Duško, Vrtna ulica 3, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Elektrotehnške šole v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnr-81254

Peklaj Andrej, Rožna cesta II/38, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič,
izdano leta 1980. gnd-81293

Perko Ivan, Zg. Velka 137, Zgornja Velka,
spričevalo o končani OŠ Zgornja Velka, izdano
leta 1974. m-225

Pernovšek Katja, Trg Jožeta Lampreta 3,
Šoštanj, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Celju, izdano leta 1999. gnn-81833

Petrič Petra, Ulica H. Staneta 4, Maribor,
letno spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 1995. m-248

Petrović Vladimira, Gorišnica 22, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srtednješolskega
centra v Pruju – Gimnazija, izdano leta 1993.
gnt-81577

Pintarič Tadej, Dvor 41, Bovec, spričevalo
4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu, go-
stinski tehnik. gni-81413

Poglavc Vilma, Novomeška 47, Straža, di-
plomo Trgovske šole, št. 182, izdana leta
1987. gng-81240

Potočnik Vlado, Gučja vas 2, Križevci pri
Ljutomeru, diplomo Srednje tekstilne šole v Ma-
riboru, izdana leta 1988. m-201

Radivojević Milan, Ul. Slavka Gruma 14,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Novem mestu, izdano leta 1999.
gnm-81409

Rajšoker Irena, V Kolnik 19, Notranje Gori-
ce, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1990. gnc-81419

Rajtmajer Iztok, Tomšičeva 17, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 93492891, izdala FERI
Maribor. m-236
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Ratkovič Boris, Gorenjska cesta 33/a, Ra-
dovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
čevljarske šole Kranj. gng-81215

Rot Kristina, Benete 1, Cerknica, maturitet-
no spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000
in 2001. gns-81478

Roth Maša, Archinetova ulica 9, Ljubljana,
indeks, št. 20200560, izdala Pravna fakulteta.
gnr-81454

Rudolf Renata, Radoslavci 45/a, Ljutomer,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske tehnič-
ne šole Ptuj, izdano leta 1999. m-231

Rustja Tadej, Hrušica 83, Hrušica, spriče-
valo 4. letnika Srednje šole Jesenice, izdano
leta 2000. gnu-81401

Rutar David, Hoška 4, Maribor, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Sred-
nje železniške in prometne šole v Mariboru,
izdano leta 1984. m-213

Sagadin Brigita, Podova 8, Rače, letno spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1992, 1993, 1994
in 1995. m-237

Selčan Vitomir, Ljubljanjska 24, Celje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Tehniške šole Celje,
gradbeni odsek, izdano leta 1980 in 1981.
gnd-81572

Seničar Sabina, Škapinova 10, Celje, spri-
čevalo 3. in 4 . letnika Srednje zdravstvene
šole v Celju. gng-81394

Skender Martina, Pod hrasti 60, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gns-81878

Skitek Samo, Cesta na Brdo 40/b, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1987 in 1991. gnn-81533

Sojer Štular Maja, Layerjeva 1, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ivan Cankar,
izdano leta 1981, izdano na ime Sojer Maja.
gnq-81430

SREDNJA ŠOLA VENO PILON, Cesta
5.maja 12, Ajdovščina, spričevalo 3. letnika
programa srednjega izobraževanja tekstilec, po-
klic šivilja – krojač za Mervič Petro, št. osebne-
ga lista II-TEK/198, izdano leta 1998.
gnq-81455

Stajič Jelena, Gorenjskega odreda 16,
Kranj, spričevalo od 1. letnika do vključno za-
ključnega spričevala SEAUŠ Kranj. gnz-81621

Starc Tatjana, Kovinarska ulica 2, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra, Gimnazije Brežice, izdano leta 1981.
gnz-81796

Starešinič Jože, Preloka 15, Vinica, spriče-
valo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem
izpitu Strojne tehnične šole v Novem mestu,
izdano leta 1982 in 1983. gnq-81280

Stjepanovič Nada, Prvomajska 1, Nova Go-
rica, spričevalo SETŠ Nova Gorica, smer eko-
nomski tehnik, izdano leta 1986. gne-81592

Šajna Majda, Pregljeva 14, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 1973. m-212

Šaršanski Igor, Gorenjskega odreda 18,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1976 in 1978. gnn-81333

Šega Metka, Menardova 55, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Sole za medicinske
sestre – babice v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnr-81504

Šenica Tanja, Cesarjeva 25, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1996.
gnl-81335

Šenveter Ivanka, Slovensko goriška 11,
Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Murska Sobota. m-256

Šibolt Marjan, Smolnik 5, Ruše, diplomo
Srednje prometne šole Maribor, smer promet,
izdana leta 1988. m-238

Šimunovič Mario, Ulica 21. oktorbra 19/a,
Črnomelj, spričevalo o končani OŠ Mirana Jar-
ca Črnomelj, izdano 15. 6. 1995. gnu-81626

Škerbot Vidka, Ciglence 14, Spodnji Du-
plek, letno spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1993. m-253

Škoflek Janez, Klanc 87, Celje, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča, izdano leta 1975. gnm-81213

Škrinjar Marta, Savci 73, Sveti Tomaž, spri-
čevalo 3. letnika Kmetijske šole Ptuj, izdano
leta 1989. m-264

Šmid Robert, Gradnikova 121, Radovljica,
spričevalo 4. letnika, ekonomski tehnik, izdano
leta 1996/97. gno-81407

Šnofl Darja, Prečna ulica 3, Orehova vas,
spričevalo o končani OŠ Jarenina, izdano leta
1978, izdano na ime Donko Darja. gne-81892

Šolar Lidija, Vinje 102, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1975,
1976 in 1977. gnt-81477

Šoštarič Uroš, Žaucerjeva ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1995. gnt-81277

Štih Lesjak Renata, Jedinščica 18, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
pedagoške in tehnično naravoslovne usmeri-
tve, Gimnazija Novo mesto, izdano leta 1981 in
1982. gnx-81398

Švab Vlado, Križevec 49, Stranice, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje tehn. šole,
izdano leta 1974. m-247

Švajnger Kristijan, Na griču 37, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
in 4.letnika SKSMŠ, izdano leta 1997 in 1998.
m-214

Terglav Rok, Kamence 21/a, Braslovče,
letno spričevalo 4. letnika Kmetijske šole Šent-
jur, kmetijski tehnik, izdano leta 1998/99.
gng-81365

Tičar Zlatka, Kamnica 57, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehnične šole Maribor, izdano
leta 1976, 1977, izdano na ime Maher Zlatka.
gni-81267

Toplak Aleš, Lokanja vas 28, Slovenska Bis-
trica, zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1995. m-219

Udir Miro, Trstenik 64, Golnik, diplomo
Posl. šole, izdana leta 1985. gny-81397

Uštar Tomaž, Senožeti 30, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehni-
ške šole Celje, IE strojništvo, št. 702, izdano
27. 6. 1995. gnc-81844

Vake Nevenka, Dogoška 77, Maribor, di-
plomo Srednje zdravstvene šole v Mariboru,
izdano leta 1986. m-218

Valenčič Irena, Pod Gričem 46, Nova Gori-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske šo-
le Ljubljana, št. 163175, izdano leta
18. 9. 1975. gny-81272

Videršnik Denis, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 1. in 2. letnika SŠTNPU
Ravne na Koroškem. gnd-81243

Vidic Ana, Črmošnjice 53/a, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske sred-
nje šole Grm Novo mesto, izdano leta
1975/76. gnw-81399

Virc Mojca, Vrečkova ulica 3, Kranj, diplo-
mo Srednje šole za farmacijo in zdravstvo v
Ljubljani, izdana leta 1990. gno-81357

Virtnik Dejan, Ogljenšak 27, Zgornja Pol-
skava, letno spričevalo 4. letnika Srednje pro-
metne šole Maribor, izdano leta 2001. m-241

Višček Poldka, Kopriva 34, Sežana, indeks,
št. 71000867, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnp-81831

Vivod Marija, Kozjak 72/a, Mislinja, diplo-
mo Srednje šole tehniško naravoslovne in pe-
dagoške usmeritve Ravne na Koroškem, izda-
na leta 1986. gnf-81491

Vlajić Duška, Bobenčkova ulica 1/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-

ključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano
leta 1996/97. gnw-81549

Vodeb Katja, Ingoličeva 10, Zgornja Pol-
skava, letno spričevalo 3. letnika Srednje pro-
metne šole Maribor, izdano leta 1995. m-239

Voglar Tomaž, Vrbina 8, Krško, obvestilo o
uspehu 1. letnika M po programu maturitetne-
ga tečaja, izdano leta 2001. gnu-81330

Voljč Toni, Gabrče 44, Vrhnika, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 1995.
gny-81322

Volk Damijan, M. Klemenčiča 4, Solkan,
diplomo št. I/KS-2250 TŠC Branko Brelih,
Srednja šola kovinarske usmeritve Nova Gori-
ca, izdana 27. 8. 1985. gnn-81608

Vorobjev Aleksander, Gregorčičeva 33/a,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2000. m-243

Vrečar Suzana, Polje, cesta VI/26, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja ekonomsko komer-
cialna šola v Ljubljani. gnh-81514

Vrtačič Darja, Prapreče pri Šentjerneju 19,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije in srednje šole Brežice, smer ekonom-
sko-komercialni tehnik, št. 224, izdano leta
1992/93. gnm-81434

Vukičević Ana, Preglov trg 13, Ljubljana,
izkaz OŠ Ledina v Ljubljani, izdano leta 2001.
gny-81622

Zahović Admir, Šentilj 70/b, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomsko komercialne šole Maribor, izdano leta
2001. m-232

Zavratnik Boštjan, Antoličičeva 20, Maribor,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
1995. m-226

Zorin Anuška, Lovnik 4, Poljčane, spričeva-
lo 3. letnika SZŠ Celje. gno-81232

Zver Denis, Dolga vas 42, Lendava – Len-
dva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vin., pedag. in ekonomske usmeritve, št.
182/77, izdano leta 1992. gnm-81484

Žibert Manca, Planina 72, Kranj, indeks, št.
41042257, izdala Fakulteta za organizacijske
vede v Kranju. gnx-81498

Žokš Vesna, Zg. Žerjavci 28/a, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1993.
m-204

Ostali preklici

Adamlje Jože, Ježce 9, Litija, izvod licence
za vozilo Mercedes Benz 2626 K z reg. ozna-
ko LJ S2-91E, izdala OZS 29. 1. 2001 pod
številko 009769/16837/01-KN33/2001.
gnx-81273

Anton Slak s.p., AVTO – SLAK, Kolodvor-
ska 4, Novo mesto, potrdilo za registracijo uvo-
ženega vozila SEAT CORDOBA 1.4 STELLA,
št. šasije VSSZZZ6KZ2R131560, št. motorja
AUD351500. Vozilo je bilo ocarinjeno po enot-
ni carinski listini št. 771 z dne 18. 1. 2002.
gny-81584

Berlič Niko, Šlosarjeva 17, Ljubljana, delov-
no knjižico. gng-81615

Borštnar Jaka, Brilejeva 15, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 42847, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju. gny-81347

Cajhen Ivan, Polzela 88, Polzela, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1179232. gnh-81614

Colja Boštjan, Preserje 4/b, Branik, štu-
dentsko izkaznico, št. 22046710, izdala Fa-
kulteta za šport Ljubljana. gnj-81412

Farkaš Dragica, Prekmurske čete 57, Čren-
šovci, delovno knjižico, izdano pri UE Lendava.
gnb-81320

Gazvoda Marja, Bertoncljeva ulica 6, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gim-
nazija. gnq-81355
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Golob Mateja, Sajevčeva 5, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19333761, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gni-81663

Goršek Ivan s.p., Avtoprevozništvo, Bevče
28, Velenje, original licenco št.
000113/30-69/1997, izdana 16. 1. 1997, z
veljavnostjo od 16. 1. 1997 do 16. 1. 2002
pri Obrtni zbornici Slovenije. gnn-81483

Gruden Boris, Oljčna pot 17/a, Piran –
Pirano, vpisni list za čoln, št. 01/03 182/81,
izdan 8. 4. 1981 za čoln z reg. oznako PI
1728. gnk-81611

Gulić Brando, Snebrska 18, Ljubljana-Po-
lje, delovno knjižico. gnd-81468

Harc Denis, Delavska ulica 9, Ceršak, iz-
kaznico GH 13205, izdana 10. 1. 2001.
m-215

Hojs Anton, Lastomerci 21, Gornja Radgo-
na, delovno knjižico. gns-81678

Holozan Urša, Pot na Fužine 35, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19349058, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljbuljani.
gnb-81449

IGM ZAGORJE Industrija gradbenega ma-
teriala d.d., Savska cesta 1, Zagorje ob Savi,
prepis originalne kopije licence št.
0003043/41 z dne 1. 6. 1998, za vozilo FAP
1314 z reg. oznako LJ-IGM 10, velja od 4. 5.
1998 do 4. 5. 2003. gnd-81793

Kapelj Jana, 9. korpusa 6, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 0643, izdala Veteri-
narska fakulteta v Ljubljani. gno-81511

Kerle Gregor, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-81459

Korošec Vlado s.p., Križevec 43, Stranice,
licenco, št. 005501/5267-ZR61/1998 z dne
10. 1. 1998 za vozilo z regi. št. CE 37-62S.
gnd-81818

Kranjec Tina, Cesta pod Slivnico 13, Cer-
knica, vozno karto, št. 001 0153, izdal Integral
Notranjska. gnh-81789

Krivec Ivan, Cerovec pod Bočem 19, Ro-
gaška Slatina, delovno knjižico izdano pri SO
Šmarje. gne-81792

Kukovec Anton, Peršonova 49, Ptuj, delov-
no knjižico. gnx-81223

Ločniškar Jožef, Brniška cesta 68, Vodice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1165836. gnx-81648

Lulić Said s.p., Avto taxi, Novosadska ulica
16, Ljubljana, licenco št.
001246/17623/04-BGD36/2001, izdana
6. 10. 1997 za vozilo Audi A6 1.9 TDI z reg.
oznako LJ T1-21U, izdala OZS. gnt-81627

Mauerl Ernest, Strojna 27, Prevalje, štu-
dentsko izkaznico, št. 93428630. m-229

Merkelj Silvan, Male žablje 53, Dobravlje,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo s
traktorjem in traktorskimi priključki. gny-81497

Mihelj Danijel, Plešivica 1/c, Sežana, štu-
dentsko izkaznico, št. 16569, izdala Fakulteta
za družbene vede. gny-81647

Milič Zoran, Strmeckijeva ulica 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnf-81891

Močenik Anton, Budrež 42, Grobelno, de-
lovno knjižico. gnl-81360

Novak Marjan, Potoče 3, Preddvor, delov-
no knjižico. gnm-81809

Ostojič Miloš, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-81897

Pivec Andrej, Ločki vrh 22, Benedikt, de-
lovno knjižico št. 15110, ser. št. 488053, iz-
dana 23. 3. 2001 v Lenartu. m-230

Rupel Tatjana, Pod hribom 51, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 773/96, izdala Odvet-
niška zbornica Slovenije. gnz-81521

Serdt Sandra, Tišina 19/a, Tišina, delovno
knjižico, reg. št. 64615, ser. št. A0321092,
izdala UE Murska Sobota. gne-81492

Sernc Patrik, Majeričeva 5, Maribor, certifi-
kat za prevoz nevarnega blaga št. 009637,
izdan 26. 6. 1998 pri MNZ. m-227
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Slovnik Tanja, Videm 20/a, Dol pri Ljublja-
ni, preklic spričevalo, objavljen v Ur. l. RS, št.
20/2002. gnf-81266

Špilak Jožef, Rakičan, Partizanska 13, Mur-
ska Sobota, študentsko izkaznico, št.
26104627, izdala Fakulteta za gradbeništvo v
Ljubljani. gni-81813

Štricelj Marko s.p., Moste 87, Komenda,
licenco, št. 000147/15066/01-BGD25/2000
z dne 10. 3. 1997 za vozilo z registarcijo LJ
L8-25N. gnj-81587

Ticha Lucie, Podlubnik 195, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnk-81836

Tič Marija, Lačna gora 14, Oplotnica, de-
lovno knjižico reg. št. 12129, ser. št. 172414,
izdana 19. 10. 1977 v Slovenski Bistrici.
m-263

TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133, Kr-
ško, licenco, št. 0000289/19 za vozilo DAF
95350, z reg. oznako KK M5-084.
gnz-81700

Trstenjak Anton, Bukovec 35, Zgornja Pol-
skava, delovno knjižico, št. 37070. m-206

Zaletelj Helena, Mleščevo 7/a, Ivančna Go-
rica, delovno knjižico. gnn-81808

Zorko Franc, Boreci 54, Križevci pri Ljuto-
meru, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1246420. gnr-81529

Žagar Dušan – avtoprevozništvo, Trata I/11,
Kočevje, licenco, št. 000136/1-26/1997 z
dne 19. 2. 1997 za vozilo M.A.N. 19.361FL,
reg. št. LJ P8-72E. gnl-81510

Žefran Barbara, Pot k Savi 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-81669

Žibert Mira, Linhartova cesta 94, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-81473

Žvižaj Mirko, Sp. Prebukovje 11, Šmartno
na Pohorju, delovno knjižico, ser. št. 255058 ,
reg. št. 5404. m-207
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