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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 42/2001 Ob-66872
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 8. 3. 2002.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: na
podlagi meril navedenih v razpisnih pogo-
jih (ponudbena cena, ponudbeni rok, po-
nudbeni odstotek za obračun manipulativ-
nih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Jelovškovi ulici med Je-
ranovo in novo povezovalno cesto med
Barjansko in Opekarsko cesto.

7. Pogodbena vrednost:
52,028.823,36 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,437.586,49 SIT (brez DDV) in
52,028.823,36 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. l. RS, št. 12/01 in
108/00.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Ljubljana

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 23/02 Ob-66824
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija za RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta storitev, ki bo predvidoma na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: redno
vzdrževanje cestne razsvetljave svetlo-
bno signalnih naprav na državnih cestah
na območju Republike Slovenije.

4. Kraj izvajanja: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Lji-
ljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 414-04-051/2001 Ob-66848
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31, e-mail: dani-grando-
vec@trebnje.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena, obrtni-
ška in instalacijska dela z zunanjo ure-
ditvijo in priključki za dozidavo in rekon-
strukcijo Osnovne šole Mirna ter
notranja oprema.

4. Kraj dobave: Mirna.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: junij 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Odde-
lek za družbene dejavnosti, Dani Grandovec.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 3. 2002.

Občina Trebnje

Št. 17123-308/17-02 Ob-66865
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup in dobava
novega serijsko izdelanega preizkuše-
nega policijskega reševalno patruljne-
ga plovila.

4. Kraj dobave: Pristanišče Koper.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: 12. 4. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finance, plan in investicije, Odde-
lek za investicije in javna naročila, Referat
za javne razpise, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 3. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

Št. 23 Ob-66765
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: avto gu-
me za obdobje 12 mesecev.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

4. Kraj dobave: po poštah v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe za obdobje 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 4. 2002 ob 10. uri, Pošta Slove-
nije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni
dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te
točke; da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentaci-
je, da ponudba v celoti ustreza tehničnim
zahtevam iz razpisne dokumentacije, da za-
gotavlja dobavo avtogum iz seznama v 48
urah po prejemu naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvi-
deni datum odločitve 20. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: vre-
dnost ponudbe 50 točk, dostopnost 5 točk
certifikat kakovosti 3 točke, plačilni pogoji
2 točki in dodatne ugodnosti 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 41405-00039/2002 0400 01 Ob-66786
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

3.(a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža kuhinjske opreme za potrebe
osnovnih šol in vrtcev na področju Me-
stne občine Maribor (ocenjena vrednost
brez DDV je 10,000.000 SIT).

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

1. pomivalni stroji za potrebe osnovnih
šol Mestne občine Maribor: OŠ Prežihove-
ga Voranca, OŠ Bratov Polančičev, OŠ Sla-
ve Klavore in OŠ Franceta Prešerna,

2. lupilni stroj za OŠ Gustava Šiliha Ma-
ribor,

3. kuhinjska oprema za Vrtec Otona Žu-
pančiča Maribor,

4. kuhinjska oprema za Vrtec Jadvige
Golež Maribor,

5. kuhinjska oprema za Vrtec Jožice
Flander Maribor,

6. kuhinjska oprema za Vrtec Pobrežje
Maribor,

7. univerzalni stroj za Vrtec Ivana Glin-
ška Maribor.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 20. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba , od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom
razpisne dokumentacije vplača znesek na
TRR št. 01000-0100008441 v višini 5.000
SIT z namenom nakazila “Pristojbina za javni
razpis – Kuhinjska oprema za osnovne šole
in vrtce“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2002, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 20. 6. 2002, 17. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17 Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 259/02 Ob-66801
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/232-09-97, faks
01/232-91-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža celovitega sistema za digi-
talno nelinearno filmsko montažo slike
in zvoka z dograditvijo obstoječega si-
stema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko nanašajo le na celoto.

4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava naj-
več v 60 dneh po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana, tajništvo (Valerija Bižič), vse do-
datne informacije je možno dobiti pri Ireni
Ostrouški na tel. 01/232-09-97.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5 dni pred od-
piranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razpisne do-
kumentacije v višini 10.000 SIT je potre-
bno nakazati na ŽR naročnika št.
50101-603-400348. Razpisno dokumen-
tacijo dvignete s predložitvijo potrdila o pla-
čilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2002 ob 12.15, v prostorih Javnega
zavoda FS Viba film na Zrinjskega 9, soba
202/II, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni po končnem zapisniškem pre-
vzemu, montaži in uspešno opravljenem testi-
ranju celovitega sistema s strani naročnika.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 30. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena = 50 točk,
2. tehn. karakt. in zmogljivosti = 30 točk,
3. reference = 8 točk,
4. poprodajne aktivnosti = 6 točk,
5. dobavni roki = 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 3. 2002.
FS Viba film Ljubljana

Št. 64000-0002/02-1 Ob-66825
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, el. naslov: obcina.sevni-
ca@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
kuhinje za Vrtec Ciciban Sevnica.

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

4. Kraj dobave: Vrtec Ciciban Sevnica,
NHM 22, 8290 Sevnica.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 16. 8. do
23. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, Darja Lekše, tel.
07/81-61-214, el. naslov: darja.lekse@ob-
cina-sevnica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, nakazilo na
transak. račun št. 01000-0100008247, pri
Banki Slovenije, s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo oprema kuhinje vrtca”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 1% ponud-
bene cene.

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 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 skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002, datum
odločitve 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 29. 3. 2002.

Občina Sevnica

Št. 2002/041 Ob-66852
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

ska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,

8270 Krško, tel. +386-7-48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: podvozje

za gasilsko vozilo GVC-16/24 1+2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

zaključka ali trajanje dobave: 100 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo v tajništvu Poklicne gasilske
enote Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.

Dodatne informacije o razpisni dokumen-
taciji posreduje Stanislav Dvoršek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, vključno do 19. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v
višini 5.000 SIT na žiro račun
51600-603-31247 – za razpisno dokumen-
tacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 22. 4.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2002 ob 11. uri, na sedežu naročnika.

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

– bančna garancija v višini 10% od po-
nudbene vrednosti. Trajanje bančne garan-
cije za resnost ponudbe ne more biti krajša
od trajanja veljavnosti ponudbe,

– bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% od vredno-
sti pogodbe za čas garancijske dobe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 26. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok dobave 30%, plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovnik med 7.
in 13. uro, pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Poklicna gasilska enota Krško

Št. 12/2002 Ob-66853
1. Naročnik: Mladinski dom Malči Beli-

čeve, Mencingerjeva 85, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mladinski dom

Malči Beličeve, Mencingerjeva 85, 1000
Ljubljana, tel. 01/429-39-50, faks
01/283-31-98.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Mladinski dom Malči Be-

ličeve, Mencingerjeva 85, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2002
do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: odvetnica Bre-
da Radzevšek, Slomškova ul. 4, 1000 Ljub-
ljana – v tajništvu pisarne, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, kjer morebitni ponudniki
dobe tudi dodatna pojasnila in informacije –
tel. 01/439-16-30, faks 01/439-16-34,
prav tako v času od 10. do 12. ure.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu odvetniške pisarne Bre-
de Radzevšek, Slomškova 4, Ljubljana, od
8. 4. 2002 dalje, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun odvetni-
ce, št. 50100-620-292-00-11493006, pri
banki Bank Austria in Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana 1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mladinski dom Malči Beličeve,
Mencingerjeva 85, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2002 ob 10. uri, v prostorih Mladin-
skega doma Malči Beličeve, Mencingerjeva
85, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov, računi pa se izdajajo dvakrat me-
sečno.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni do-
kumentaciji, z zahtevanimi dokumenti za iz-
polnjevanje pogojev v skladu z 42. členom
Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 29. 3. 2002.
Mladinski dom Malči Beličeve

Ljubljana

Št. 403-2/02-0552/02 Ob-66854
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.

2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 01/251-45-84, elek-
tronski naslov: mf.razpisi@mf-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja sledečih sklopov;
IV.A.I. osebni računalniki, IV.A.II. prenosni ra-
čunalniki, IV.B.I. aplikacijski strežniki, IV.B.II.
tiskalniki, IV.C.I.1. brezprekinitveni napajal-
niki, IV.C.I.2. skenerji in IV.C.I.3. DVD in CD
RW enote. Sprejemljivost ponudb se bo
upoštevala tudi za naslednje podsklope:
IV.A.I.1., IV.A.I.2., IV.A.I.3, IV.A.II.1, IV.A.II.2.,
IV.B.I.1., IV.B.I.2., IV.B.I.3., IV.B.II.1.,
IV.B.II.2., IV.B.II.3., IV.B.II.4., IV.C.I.1.,
IV.C.I.2 in IV.C.I.3.

4. Kraj dobave: lokacije naročnika v
Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe so dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 7.
2002 do 20. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologi-
jo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na internetu:
http://www.mf-rs.org/razpisPC06.html.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za pre-
dložitev ponudb vsak dan od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 2002 ob 11.30, v učilnici Ministrstva
za finance v poslopju Agencije za plačilni
promet, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba 21,
visoko pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepre-
klicna bančna garancija, plačljiva na prvi po-
ziv ali menica za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: zahtevana pisna dokazila za doka-
zovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v
razpisni dokumentaciji, dodatni pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki so:

a) zahtevani elementi (specifikacija opre-
me) ponudbe morajo biti urejeni po vrstnem
redu za sklope (točke) javnega razpisa, na

katerih ponudnik ponuja opremo, kot so na-
vedeni v točki IV. razpisne dokumentacije;

b) ni izkazanih blokad žiro računa ali tran-
sakcijskega računa;

c) razmerje med povprečno bruto me-
sečno plačo na zaposlenega in povprečno
mesečno plačo v RS za 2001 (=214.561
SIT) ne sme biti manj kot 0,80;

d) vsa oprema mora zadostiti minimalnim
tehničnim zahtevam, ki so ocenjene z 1 toč-
ko (3. kolona);

e) izpolnjevanje minimalnih servisnih za-
htev, določenih v razpisni dokumentaciji v
točki II.4.15;

f) izpolnjevanje garancijskih pogojev;
g) dobavni rok (šteje celotna dobava po

pogodbi) manj kot 46 dni;
h) plačilni rok daljši kot 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 7. 2002, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 30. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižje
razmerje med ceno ponudbe za posamezen
sklop ponudbe in doseženimi točkami iz me-
ril za: tehnične lastnosti ponujene opreme
(utež 50%); status ponudnika, kadrovske
zmogljivosti, njegovo finančno stanje in po-
slovne povezave s področja ponudbe (utež
20%); komercialni pogoji (utež 20%); servi-
siranje ponujene opreme (utež 10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oznaka javnega razpisa je
“PC06-03.2002”.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 3. 2002.

Ministrstvo za finance

Št. 648 Ob-66855
1. Naročnik: OŠ in vrtec Škofljica.
2. Naslov naročnika: Klanec 5, 1291

Škofljica, tel. 01/366-38-14, faks
01/366-38-04.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prevozi
šolskih otrok.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko konkurirajo na naslednje sklo-
pe oziroma skupine:

1. avtobusni prevozi,
2. prevozi s kombiniranim vozilom.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi za

posamezen sklop.
4. Kraj dobave: šolski okoliš OŠ Škof-

ljica, ostale relacije bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: od
1. 9. 2002 do 31. 8. 2005, tri leta.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: OŠ in vrtec
Škofljica, Klanec 5, Škofljica.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: od objave pa
do 26. 4. 2002.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT (v ce-
no je vključen 20% davek) na ŽR št.
50103-603-50085.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10. 5. 2002 do 12. ure.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OŠ in vrtec Škofljica, Klanec 5,
1291 Škofljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 5. 2002 ob
13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v znesku 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa.

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

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 ima licenco za prosti cestni prevoz
oseb v notranjem cestnem prometu,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
24. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vpišite ime in telefon kontaktne
osebe.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2002.

Osnovna šola in vrtec Škofljica

Št. 1/2002 Ob-66859
1. Naročnik: Javni zavod Lekarna Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 46, 8270

Krško, tel. 07/488-10-90, faks
07/488-10-99.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža notranje opreme za lekarno.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 9.
2002 do 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod Le-
karna Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, Ivanka
Petan, pisno po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 5. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
51600-603-30484 APP Krško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Lekarna Krško,

CKŽ 46, 8270 Krško, s pripisom “Ponudba
- Ne odpiraj!”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2002 ob 12. uri, Javni zavod Lekar-
na Krško, CKŽ 46, 8270 Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijski rok, servis, referen-
ce in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

JZ Lekarna Krško

Ob-66892
1. Naročniki: OŠ Beltinci, OŠ Cankova,

OŠ Puconci, OŠ Sveti Jurij, OŠ Tišina, OŠ I
M. Sobota, OŠ II M. Sobota, OŠ III M. So-
bota.

2. Naslovi naročnikov:
– OŠ Beltinci, Panonska 35 b, 9231

Beltinci, tel. 02/541-31-00, faks
02/541-31-12,

– OŠ Cankova, Cankova 27, 9261 Can-
kova, tel. 02/540-91-40, faks
02/540-14-50,

– OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Pu-
conci, tel. 02/545-10-32, faks
02/545-10-32,

– OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9263
Rogašovci, tel. 02/557-10-03, faks
02/558-84-80,

– OŠ Tišina, Tišina 4 b, 9251 Tišina, tel.
02/539-16-10, faks 02/539-16-11,

– OŠ I M. Sobota, Štefana Kovača 32,
9000 M. Sobota, tel. 02/521-13-42, faks
02/537-14-64,

– OŠ II M. Sobota, Cankarjeva 91, 9000
M. Sobota, tel. 02/532-10-43, faks
02/532-10-43,

– OŠ III M. Sobota, Trstenjakova 73,
9000 M.Sobota, tel. 02/521-15-92, faks
02/521-15-92.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil:

1. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
2. mleko, mlečni izdelki,
3. meso, mesni izdelki,
4. jajca,
5. sadje,
6. zelenjava,
7. ostali prehrambeni izdelki.
Podrobnejša opredelitev v razpisni do-

kumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: za vse naročnike ali posamezne na-
ročnike in za več sklopov ali posamezne
sklope oziroma podsklope ali artikle zno-
traj sklopov.

4. Kraj dobave: Beltinci, Melinci, Can-
kova, Puconci, Bodonci, Mačkovci, Sveti
Jurij, Serdica, Pertoča, Tišina, Gederovci,
Murska Sobota, Krog.

5. Spremenljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost
osnovnošolskih vzgojnoizobraževalnih zavo-
dov Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000
Murska Sobota, direktorica Anica Sapač,
tel. 02/527-11-01, GSM 041/357-145.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca raz-
pisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV) na žiro račun Skupnosti zavodov Mur-
ska Sobota, številka: 51900-603-31983.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Skupnost osnovnošolskih
vzgojnoizobraževalnih zavodov Murska So-
bota, Trstenjakova 73, 9000 Murska So-
bota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2002 ob 13. uri, v prostorih Skupno-
sti osnovnošolskih vzgojnoizobraževalnih za-
vodov Murska Sobota, Trstenjakova 73,
9000 Murska Sobota.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila 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: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvi-
deni datum odločitve 20. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 29. 3. 2002.

OŠ Beltinci
OŠ Cankova
OŠ Puconci

OŠ Sveti Jurij
OŠ Tišina

OŠ I M. Sobota
OŠ II M. Sobota

OŠ III M. Sobota
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Št. 308 Ob-66894
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slo-

venskih goricah 22, 2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nizkotlačni

parni kotel z gorilnikom na ekstra lahko ku-
rilno olje ter avtomatskim nadzorom. Do-
bava in priklop na obstoječe omrežje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja po sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: na naslovu naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so

možne ob ustreznih tehničnih zahtevah.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, faks 01/24-16-213, kontaktna oseba
je Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vključen),
na ŽR Zavoda za tehnično izobraževanje št.
50101-603-50267, sklic na št. 50015-308.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2002 ob 11. uri v Zavodu Hrasto-
vec-Trate.

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

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

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

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 RD.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba naj velja 60 dni,
odločitev bo dana v roku 14 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 4. 2002.

Zavod Hrastovec-Trate

Št. 09/01-02 Ob-66928
1. Naročnik: Javni zavod Gasilska briga-

da Koper.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

6, 6000 Koper, tel. 05/66-32-831, faks
05/66-32-841.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo cisterna.

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

4. Kraj dobave: Ljubljanska 6, 6000
Koper.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ivan Koprivec,
tel. 05/66-32-831.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzeme
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR: 51400–
603–32106, s pripisom “za razpisno doku-
mentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilska brigada Koper, Ljub-
ljanska 6, Koper, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2002 ob 10. uri, v Gasilski
brigadi Koper, Ljubljanska 6, 6000 Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
320.000 SIT.

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
razpisni dokumentaciji.

13. 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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemanju ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti še 60 dni po roku za odpiranje
ponudb; odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika bo sprejeta do 21. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
ponudbe – 25 točk, tehnične in rešitve –
35 točk, reference ponudnika – 10 točk,
poprodajne aktivnosti – 5 točk, rok dobave
– 15 točk, plačilni pogoji – 10 točk. Podro-
bneje so merila za ocenitev opredeljena 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: 29. 3. 2002.

Javni zavod
Gasilska brigada Koper

Št. 408 Ob-66935
1. Naročnik: Osnovna šola Dobrovo.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Do-

brovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, tel.
05/398-80-00, faks 05/398-80-28, e-na-
slov: tajnistvo-ngosdobr@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je sukcesivna dobava ži-
vil v vrednosti 36,806.000 SIT.

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

1. meso in mesni izdelki: 10,468.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: 5,958.000
SIT,

3. kruh in pecivo: 6,825.000 SIT,
4. sveže in suho sadje in zelenjava:

4,443.000 SIT,
5. ribe in zmrznjene jedi: 1,018.000 SIT,
6. sadni sokovi: 1,897.000 SIT,
7. žita, mlevski izdelki in testenine:

712.000 SIT,
8. ostali prehrambeni izdelki: 5,485.000

SIT.
Cene veljajo za razpisano obdobje.
Dobavitelji lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo ali samo za posamez-
ne sklope.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, gled na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Dobrovo,
Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga od predvidoma 1. 7. 2002 do 31. 12.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo -
tajništvo šole. Kontaktna oseba Peter Stres,
tel. 05/398-80-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od objave raz-
pisa do 6. 5. 2002 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT (v ceno je vključen 20%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR:
52000-603-30089.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 6. 6. 2002 do 12. ure, oziroma,
ki bodo do istega časa kako drugače pri-
spele do naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Dobrovo, Trg 25.
maja 9, 5212 Dobrovo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2002 ob
13. uri v prostorih naročnika, na naslovu:
Osnovna šola Dobrovo, Trg 25. maja 9,
5212 Dobrovo.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili
za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica s pooblastilom za vnovčenje
do višini 5% ponujene vrednosti, “brez pro-
testov”.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira v skladu z Zakonom o izvr-
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ševanju proračuna RS, navodili o izvrševa-
nju proračuna in v skladu s pogoji, iz razpi-
sne dokumentacije. Plačilni roki so 45 dni
od prejema računa.

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

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo

kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontroli-
ra pooblaščeni zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– izjavo o ustreznosti prehrambenih izdel-
kov minimalnim pogojem, ki jih predpisuje
zakonodaja, ki je veljavna v RS,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente, predpisane v

razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe: 60 dni od datuma
odpiranja ponudb,

– predvideni datum odločitve: 20. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja cena za enak artikel ob zagotov-
ljeni kvaliteti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki ne morejo umakniti ponud-
be po datumu in uri za javno odpiranje po-
nudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Osnovna šola Dobrovo

Št. 351-06-27/01 Ob-66948
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za poslovne prosto-
re UE Ribnica.

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

4. Kraj dobave: Upravna enota Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 45 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo prijav
– ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa

50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2002 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za dobro izvedbo pogodbenih obvezno-
sti in garancija za odpravo napak v garancij-
skem roku.

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): prav-
ni akt o skupni izvedbi 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: ostali pogoji so podrob-
neje podani v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 73 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj
največ 23 točk;

3. certifikat SIST EN ISO 9000 – 2 točki;
4. splošni garancijski rok – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Majda de Gleria, tel. 01/478-18-24.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 2. 4. 2002.
Servis skupnih služb vlade

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

Podaljšanje roka za predložitev
ponudb

Št. 110-1/02 Ob-66937
V Uradnem listu RS. št. 8 z dne 1. 2.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Celje–Ljubljana, odsek 6
Vransko–Blagovica, pododsek 6/2 Troja-
ne–Blagovica; izvedba del od km 85,880

do km 87,507 v dolžini 1627 m (od začet-
ka viadukta Vranke do konca pododseka
6/2 v Blagovici) (Ob-63395).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
16. 4. 2002. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura
predložitve je najkasneje do 16. 4. 2002
do 9. ure, javno odpiranje ponudb bo istega
dne ob 10. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Podaljšanje roka za predložitev
ponudb

Št. 110-1/02 Ob-66939
V Uradnem listu RS, št. 19 z dne 1. 3.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Povezavo oskrbne postaje Vo-
grsko – sever na elektro in vodovodno
omrežje (Ob-64842)

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
24. 4. 2002. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve je najkasneje do 24. 4. 2002 do
10.30, javno odpiranje ponudb bo istega
dne ob 11. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 18/02 Ob-66787
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
meteornega kanala in zamenjava dela
obstoječega vodovoda Brunov drevored
Tolmin.

(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: Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek: do
1. junija 2002, zaključek: do 31. oktobra
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali po pošlje po
pošti po predhodni dostavi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do 11.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno po-
djetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin -
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2002 ob 12. uri v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 90 dni.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 8. 2002, predvide-
ni datum odločitve 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž, tel.
05/38-19-317.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.

Št. 19/02 Ob-66788
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije obrtne cone Dobrave -
Poljubinj.

(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: Poljubinj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: do
1. junija 2002, zaključek: do 31. oktobra
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali po pošlje po
pošti po predhodni dostavi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakci-

jski račun št. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno pod-
jetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin -
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2002 ob 12.30 v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 90 dni.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 8.2002, predvideni
datum odločitve 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž, tel.
05/38-19-317.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.

Št. 34404-00002/2002 0009 Ob-66792
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov

9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna.direkci-
ja@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste Anski vrh - I. eta-
pa, gradbena dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik predvideva oddajo naroči-
la za celoto.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zaje-
ma izdelavo geodetskih posnetkov in izde-
lavo PID-ov.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del pred-
vidoma do 1. 6. 2002, rok dokončanja do
1. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Jože
Založnik, gr. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (z DDV) na tran-
sakcijski račun Mestne občine Celje, Komu-
nalna direkcija, št. 01000-0100002815,
sklic 2875108-7141009-80000602.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 4. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, taj-
ništvo/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 2002 ob 10. uri v prostorih MO Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,
3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od opravljenega dela.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference 10%,
– roki izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 3. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija

Št. 41405/00059/2002 0400 01 Ob-66803
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
sanitarij v objektih OŠ Malečnik, OŠ
Slave Klavore, OŠ Angela Besednjaka,
OŠ Janka Padežnika, OŠ Rada Robiča,
Vrtca Borisa Pečeta, Vrtca Ivana Glin-
ška in Vrtca Pobrežje (ocenjena vrednost
46,900.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 26. 6. 2002
do 20. 8. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul.heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315 in
Jolanda Bizjak, tel. 02/220-13-14.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505, v višini 10.000 SIT
z namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – obnova sanitarij“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2002 ob 13. uri, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno 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: 30. 6. 2002, 27. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 407-56/2002 Ob-66814
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet

javnega naročila je gradnja Srednje šole
Slovenska Bistrica za naročnika, po si-
stemu ključ v roke s fiksno ceno, na
zemljišču velikosti 12.319 m2, parc. št.
1305/2, k.o. Slovenska Bistrica. Zgraje-
ni objekt bo moral izpolnjevati vse gospo-
darske, tehnične in funkcionalne pogoje na-
ročnika, izbrani izvajalec bo moral:

– pridobiti vsa potrebna soglasja, loka-
cijsko in gradbeno dovoljenje ter uporabno
dovoljenje,

– pridobiti lokacijsko dokumentacijo ter
izdelati vso projektno dokumentacijo (idejni
projekt, PGD, PZI in PID) za vsa dela ter
opremo,

– izvesti vsa gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela na objektu, zahtevane veli-
kosti 3.960 m2 neto zazidane površine, iz-
vesti zunanjo ureditev z izgradnjo zunanjih
igrišč ter izvesti vse komunalne priključke,

– opremiti objekt, vse najmanj v obsegu
in kvaliteti, kot je navedeno v projektni nalo-
gi ter v skladu z veljavnimi predpisi, standar-
di in ostalo pozitivno zakonodajo,

– v času garancijske dobe pa se bo ob-
vezal sprotno odpravljati morebitne rekla-
macije, ki bi se pojavile.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedbo ce-
lotnega javnega naročila bo naročnik od-
dal najugodnejšemu ponudniku po siste-
mu ključ v roke s fiksno ceno, kjer bo
izvajalec izdelal tudi celotno projektno do-
kumentacijo.

4. Kraj izvedbe del: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo upošteval samo ponudbo za
varianto, ki je navedena z razpisno doku-
mentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek: junij 2002, rok dokončanja: junij
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za in-
vesticije, Trubarjeva 3, tajništvo, Nataša
Novak, telefaks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2002,
vsak delovnik od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, negoto-
vinsko plačilo na proračun RS, št.
50100-630-100014, sklicna številka 18
33111-714198-40705602, pred dvigom
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 5. 2002,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, 1000 Ljubljana, Trg OF 13, vloži-
šče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 21. 5. 2002, ob 10. uri, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, Trubarjeva
3/V, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval izvršena dela na osnovi za-
časnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. zakona o javnih naro-
čilih: ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizič-
na oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te de-
javnosti vsa predpisana dovoljenja.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je junij 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba po merilih:

– ponudbena cena 85%,
– garancijski roki, 10%,
– zagotavljanje kakvosti izvedbe 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predodne-

ga razpisa: Uradni list RS, št. 23/02, Ob-
65679.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 403-8/02 Ob-66817
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Lo-

ka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

GOI pri izgradnji prizidka k osnovni šoli
Ivana Groharja v Škofji Loki.

(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: ni.

4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma 20. 5. 2002,
dokončanje 20. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri Heleni Oblak, dodatne infor-
macije Janez Ziherl tel. 041/720-451.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. 4. 2002 do
26. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 5.000 SIT je potrebno na-
kazati na transakcijski račun podjetja Loka-
invest d.o.o. 07000 - 0000030645.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2002 ob 11. uri v sejni sobi občine
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Škofja Loka (5. nadstropje, št. 31), Mestni
trg 15, 4220 Škofja Loka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila po mesečnih situacijah v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

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

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 določili razpi-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
rok o sprejemu ponudbe je 15 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: 70% po-
nudbena cena,15% garancijski roki, 15% po-
trjene reference s področja izvedbe del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na razpo-
lago na podjetju Lokainvest d.o.o., Kapucin-
ski trg 7, 4220 Škofja Loka (obvezna pred-
hodna najava).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Občina Škofja Loka

Ob-66818
1. Naročnik: RS Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzida-

va Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

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

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del 5. 6.
2002, dokončanje del 30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
pravosodje, Sektor za logistiko pravosodnih
organov, 1000 Ljubljana, Župančičeva 3, Ta-
dej Weilguny (tel. 01/478-45-25) oziroma
Anton Gruden (tel. 01/478-56-16).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 2002
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 5. 2002
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje pa na isti naslov - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

a) Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa z ro-
kom veljavnosti do vključno datuma veljav-
nosti ponudbe,

za dobro izvedbo posla v višini 5% po-
godbene vrednosti, katero bo izbrani ponu-
dnik predložil v 10 dneh po podpisu pogod-
be. Veljavnost garancije mora biti še tri me-
sece po uspešni primopredaji izvršenih del.

c) Izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem ro-
ku v višini 5% pogodbene vrednosti, katero
bo izbrani ponudnik predložil ob primopre-
daji izvršenih del. Veljavnost garancije mora
biti še en dan po izteku garancijskega roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih si-
tuacijah v roku 60 do 90 dni po prejemu in
potrditvi mesečnih situacij s strani nadzor-
nega organa in naročnika.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo s ponudnikom, ki bo
ponudil celotno izvedbo del.

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 do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalno 160 dni po
odpiranju ponudb. Predvideni datum odlo-
čitve o izbiri je 27. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
splošni garancijski rok za skrite napake in
garancijski rok za morebitne napake v izved-
bi gradnje:

a) cena - 85%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa za vsako višjo ceno
od najnižje, po naslednji enačbi:
Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100, pri čemer
pomeni Cv = višja cena, Cmin - najnižja ce-
na). V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

b) splošni garancijski rok za skrite napa-
ke - 10%

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsako ponud-
bo s krajšim garancijskim rokom pa po
enačbi: Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100, pri če-
mer pomeni Gn = najdaljša garancija, Gk =
krajša garancija.

c) garancijski rok glede morebitnih napak
v izvedbi gradnje - 5%

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsako ponud-
bo s krajšim garancijskim rokom pa po

enačbi: Ti=100-((In-Ik)/In)100, pri čemer po-
meni In = najdaljša garancija, Ik = krajša ga-
rancija.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno, s kore-
lacijskim faktorjem 0,10 za splošni garancij-
ski rok za skrite napake in s korelacijskim
faktorjem 0,05 za garancijski rok za more-
bitne napake v izvedbi gradnje.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem. Komi-
sija bo za ocenjevanje upoštevala le ponud-
be, ki bodo predhodno izpolnjevale vse raz-
pisne pogoje.

V skladu s 53. členom Zakona o javnih
naročilih je naročnik dolžan posebej ovred-
notiti neobičajno nizke cene ponudbe.

Najcenejša ponudba ni nujno najugodnej-
ša. Najugodnejša ponudba je tista ponud-
ba, ki doseže najboljši rezultat glede na opi-
sana vrednotenja.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-66819
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljub-
ljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adap-
tacija objekta Drenikova 22, Ljubljana
za potrebe glasbene šole (okvirna veli-
kost prenove je ca. 300 m2 notranje po-
vršine).

(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: Drenikova 22, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del julija
2002, dokončanje del septembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Resljeva 12, Ljub-
ljana, Mojca Kitek Ruparčič, u.d.i.a.,
tel.01/306-40-25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
8. 4. 2002 od 8. do 12. ure po predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcij-
ski račun MOL št. 01000-0100000196.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka 16. 5. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Res-
ljeva 18, soba 105.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 5. 2002 ob 12. uri, MOL, Oddelek za
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predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, Res-
ljeva 18, Ljubljana, sejna soba - 2. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od ponujene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS oziroma ponujenimi pla-
čilnimi pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: kadrovska usposoblje-
nost, finančna sposobnost.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 80 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 80%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 01-351-01-11/99 Ob-66821
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

športno rekreacijskega kompleksa Gor-
nje Lepovče in športnega igrišča Dole-
nji Lazi.

(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: Ribnica, Dolenji Lazi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 6. 2002
do 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, oddelek za okolje in prostor, kontaktna
oseba Alojz Pahulje tel. 01/83-72-007.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 5. 6.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT plačljivo na ži-
ro račun številka 01000-0100005434. Do-
kazilo o plačilu mora biti priloženo ponudbi.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah v skla-
du s pogodbo.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: od 5. 6. 2002 do 24. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– plačilni pogoji 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 29. 3. 2002.
Občina Ribnica

Št. 351-16/00 Ob-66826
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mrliške vežice z zunanjo ureditvijo.

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

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

4. Kraj izvedbe: Rosalnice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Metli-
ka, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Jože Ne-
manič, Jurij Jelarčič, tel. 07/306-31-00,
faks 07/ 363-74-02, vsak delavnik od 8.
do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na TRR: 01000-0100016007, pri
Banki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebnopredložiti
ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.

Ponudba mora biti označena z: “Ne od-
piraj – Ponudba za mrliško vežico“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2002 ob 12. uri, v pisarni ob-
čine Metlika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini

10% ponudbene vrednosti in veljavnost 45
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni 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): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpoljnevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 90 točk,
– plačilni pogoji = 0–5 točk,
– reference = 0–5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje je
opredeljeno 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: 29. 3. 2002.

Občina Metlika

Št. 34/2002 Ob-66843
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320

Velenje, telefaks 03/896-16-54, tel.
03/896-16-00, e:mail: vlasta.stajner@vele-
nje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
parkirišča na parc. št. 2454/4, k.o. Ve-
lenje (zemljišče med reko Pako in glav-
no pošto v Velenju).

4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek grad-
nje junij 2002, dokončanje gradnje avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo
Urada za gospodarske javne službe Me-
stne občine Velenje (soba št. 54/IV), do-
datne informacije daje Vlasta Štajner, tel.
03/896-16-40 ali 03/896-16-67.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago v tajništvu Urada
za gospodarske javne službe Mestne obči-
ne Velenje, Titov trg 1, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 3.000 SIT (v ceno je že vklju-
čen 20% DDV); znesek je potrebno naka-
zati na TRR pri Banki Slovenije št.
01000-0100018432. Pri plačilu je potre-
bno obvezno navesti sklicno št. 000-99 s
pripisom “Razpisna dokumentacija za grad-
njo parkirišča”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno  predložiti  ponudbo:  6. 5. 2002
do 11.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: MO Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje – Glavna pisarna /klet/ so-
ba št. 10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Mestna občina Velenje, Urad za go-
spodarske javne službe, sejna soba (št.
IV/55) 6. 5. 2002 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 90 dni po
prejemu potrjene mesečne situacije.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 90 dni od odpiranja ponudb, odločitev
bo sprejeta v roku 30 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot 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: 29. 3. 2002.

Mestna občina Velenje

Št. 60/15/02 Ob-66847
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad ob-

čine Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Javni stanovanjski

sklad občine Slovenska Bistrica, Kolodvor-
ska 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/818-30-60, faks 02/818-11-41, e-ma-
il: mira.zoric @slov-bistrica.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
stanovanjskega bloka lamela A in lame-
la B (48 stanovanj) v Tomšičevi ul. v
Slovenski Bistrici, ki vključuje GOI dela
in ureditev okolja.

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

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

4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma julij 2002, dokončanje del junij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo,
Daniela Rotovnik, Mira Zorič, dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzema
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure v obdobju od 8. 4. 2002
do 19. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT nakazilo na ŽR
Javnega stanov. sklada Občine Slovenska
Bistrica št. 51800-652-31039 s pripisom:
za razpisno dokumentacijo – stanovanjski
blok lamela A in lamela B.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni stanovanjski sklad obči-
ne Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica – vložišče v II. nad-
stropju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 10,000.000 SIT
(10 mio SIT).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003.

12. Pravna oblika povezane 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 6. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

(a) Z izbranim izvajalcem sklenejo Javni
stanovanjski sklad občine Slovenska Bistri-
ca, Občina Slovenska Bistrica in Stanovanj-
ski sklad RS – javni sklad, gradbeno po-
godbo s klavzulo “ključ v roke”.

(b) Izvajalec zagotovi sofinanciranje iz-
vedbe projekta v višini 65,000.000 SIT od
pogodbene cene, za kar pridobi v lastništvo
predvidoma 5 stanovanj v skupni velikosti
ca. 420 m2 (končno število stanovanj in veli-
kost v m2 se določi po končani izgradnji in
ugotovitvi dejanske končne cene stanovanj
na m2).

(c) Ponudnik mora predložiti tudi načrt
organizacije gradbišča.

(d) 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.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 24-25 z dne
22. 3. 2002, Ob-66007.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenska Bistrica

Št. 414-10-307/01-4 Ob-66869
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija atletskega stadiona na Ptuju -
I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: obstoječi atletsi stadion
na Ptuju, Čučkova 7, Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 16. 5.
2002, konec 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestni trg 1, Ptuj, Ivan Vidovič, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-98.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2002
do  12.  ure,  vsak  delovni  dan  od  8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki, ki po-
ravnajo znesek 3.000 SIT na TR
01000-0100016589, sklicna številka
414-10-307/01-4.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, s pri-
pisom “rekonstrukcija atletskega stadiona”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 8. 5. 2002 ob 9. uri, Mestna občina
Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Me-
stni trg 1/III, Ptuj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti, bančna ga-
rancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev, rok plačila: 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: skladno z določili razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: od podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
35%, reference 45%, roki izvedbe 20%.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Mestna občina Ptuj

Ob-66924
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta

Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slo-
venskih goricah, tel. 02/70-32-007, faks
02/70-33-021.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v Občini Sveta Ana
v skupni dolžini 3.200 m.

Ocenjena vrednost del je 40,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj z ločenimi pogodbami za posamez-
no cesto.

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

4. Kraj izvedbe: občinske ceste na ob-
močju občine Sveta Ana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj - avgust.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slo-
venskih goricah, tel. 02/70-32-007.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doko-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 8. 5. 2002, vsak dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT na transakcijski račun naročnika št.
01000-0100010866 sklic 00-2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 13. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sveta Ana
17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Sveta Ana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 10% vredno-
sti javnega naročila in mora veljati še 30 dni
po izteku ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z za-
konom 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: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe, 13. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene - 88%,
– število izvedenih gradenj 3%,
– rok plačila situacij 5% in
– garancijski rok 4%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 4. 2002.
Občina Sveta Ana

Št. 011-04-2/2002 Ob-66925
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 ceste R2 – 438 odsek 1306
Šentilj – Trate v dolžini 1.620 km.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2 – Šentilj –
Trate.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum dokonča-
nja 30. 10. 2003.

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 potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 5. 2002 do
8. 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 13. 5.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 220/II. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naro-
čila in jo naročnik lahko unovči v dobro raču-

na Proračuna RS, št. 50100-630-10014;
če vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potre-
bno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira delno naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Slovenije in delno
Občina Šentilj s Proračuna občine Šentilj.

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:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka Navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (dolo-
čen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

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 –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-66930
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: gradnja
križišča v Ravnah, cesta R1-226 odsek
1256 v km 0.000.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-226 Ravne –
Dravograd.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
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6. Čas izvedbe: 10 mesecev.
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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 220/II. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unov-
či 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 delno naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Slovenije in delno
občina Ravne s Proračuna občine Ravne.

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:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (dolo-
čen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

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–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/02 Ob-66931
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) Opis in obseg gradnje: odsek
AC Lenart–Beltinci, pododsek Vučja
vas–Beltinci z R 353 od priključka Vučja
vas do priključka Murska Sobota: pre-
mostitveni objekti in deviacije.

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

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

4. Kraj izvedbe: odsek AC Lenart–Bel-
tinci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo 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 Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Rade Zeljkovič – Družba za
državne ceste d.o.o., Ul. talcev 24, 2000
Maribor, tel. 02/234-32-18, faks
02/234-25-32.

(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: 80.000 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”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 5. 2002 do 9. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5.
2002 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za

promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 27,000.000 SIT. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora biti veljavna 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d., TFK (tuji finančni krediti) in DFK KB VI
(domači finančni krediti, konzorcija doma-
čih bank VI). Način plačevanja z roki je do-
ločen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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 142
dni oziroma do 28. 9. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 21. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
29. 3. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-66933
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) Opis in obseg gradnje: izdelava
projektov in izvedba sanacije objektov
na AC Arja vas–Vransko.

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

1. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: most 5-11,

2. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: most 5-10,

3. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: podvoz 3-13,

4. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: podvoz 3-12,

5. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: podvoz 3-11,

6. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: most 5-7,

7. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: podvoz 3-7,

8. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: podvoz 3-4,
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9. izdelava projekta sanacije in sanacija
objekta: podvoz 3-3,

10. izdelava projekta sanacije in sanaci-
ja objekta: podvoz 3-2,

11. izdelava projekta sanacije in sanaci-
ja objekta: podvoz 3-1.

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

4. Kraj izvedbe: AC Arja vas–Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 15. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo 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 Franc Žagar,
inž. grad. – Družba za državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-281, faks 01/30-94-231.

(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: 7.000 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”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 5. 2002 do 8.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5.
2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sej-
na 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 215.000 SIT za sklop 1; v višini
36.000 SIT za sklop 2; v višini 36.000 SIT
za sklop 3; v višini 286.000 SIT za sklop 4;
v višini 36.000 SIT za sklop 5; v višini
108.000 SIT za sklop 6; v višini 36.000 SIT
za sklop 7; v višini 36.000 SIT za sklop 8; v
višini 36.000 SIT za sklop 9; v višini 36.000
SIT za sklop 10 in v višini 36.000 SIT za
sklop 11. Bančna garancija za resnost po-
nudbe 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 6. 11. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 21. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 1 z dne 4. 1. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
29. 3. 2002.

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

Št. 344-04-3/2002-2101 Ob-66938
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-39-281, faks
07/39-39-282.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
horizontalne in vertikalne signalizacije
na občinskih cestah.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se lahko odda po sklopih ali
vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe: na območju Mestne ob-
čine Novo mesto.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 3. 6. 2002, predvideno dokonča-
nje del je 30. 9. 2002, čas izvedbe je 30
koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Novo mesto, Novi trg 6/III, Novo me-
sto, soba 91, Antonija Milojevič, tel.
07/39-39-281, faks 07/39-39-282, stro-
kovne informacije Ana Blatnik, tel.
07/39-39-296 in Mirko Grahek, tel.
07/39-39-297, Mestna občina Novo me-
sto, Novi trg 6.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
(od objave do 8. 5. 2002).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, št. računa:
01000-0100015231 Mestna občina Novo
mesto, sklicna številka 344-04-3.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 5. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Novi trg 6, soba št. 91/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2002 ob 12. uri na naslovu Mestna ob-
čina Novo mesto, sejna soba št. 94/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT
in veljavnostjo 91 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 je določen v pogod-
bi, rok plačila je 90 dni ali več.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z raz-
pisno 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni od odpiranja, sklep o sprejemu ponud-
be bo izdan do 22. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 35101-77/98-4/1 Ob-66943
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240

Kamnik, faks 01/83-18-119, e-mail: an-
ton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža opreme in učil za prizidek v
Osnovni šoli Marije Vere.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kamnik, Duplica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2002, julij
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Občina Kamnik, Glav-
ni trg 24, Kamnik, Anton Kamin, Mira Re-
snik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na tran-
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sakcijski račun Občine Kamnik številka
01000-0100002233.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2002 ob 11. uri, sejna soba št. 17
Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pisana pogodba 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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju ponudb, predvideni da-
tum odločitve pa je 15 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 70%,
b) garancijski rok 20%,
c) rok dobave 5%,
d) reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Anton Kamin, tel. 01/83-18-105,
01/83-18-114.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 23. 11. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Občina Kamnik

Št. 352-05-5/02 Ob-66982
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizan-

ska 4, 6210 Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,

Partizanska 4, 6210 Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

GOI del za vodovod, Etapa Veliki dol
(3461 m1) z rezervarjem V = 120 m3.

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

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

4. Kraj izvedbe: trasa na potezu Tublje -
Veliki dol.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od maja do av-
gusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Seža-
na, GJSiI, Partizanska 4, Sežana, Ga. Maj-
da Valentinčič, univ. dipl. inž. grad., tel:
05/73-10-109.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2002

do izteka roka za oddajo ponudb, z dokazi-
lom o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: vrednost razpisne do-
kumentacije v višini 10.000 SIT je treba
plačati na žiro račun Občine Sežana, št.
01000-0100005919 s pripisom “RD Veli-
ki dol”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002 ob 12. uri v prostorih
občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
od vrednosti ponujenih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna in
predvidenimi proračunskimi sredstvi.

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 skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Občina Sežana

Št. 344-04-2/02-34 Ob-66983
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-55-41.

2. Naslov naročnika: Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem,
tel.02/870-55-10 , faks 02/870-55-41.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste Ravne–Strojna
(LC 350 110–Slanikova bajta–odcep za
Perše, pododsek B).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej: ni predvidena
oddaja del po sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj  izvedbe:  Ravne  na  Koro-
škem, Ravne  LC 350 110–Slanikova  baj-
ta–Strojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanje dela: začetek 10. 6. 2002, do-
končanje najkasneje 10. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za KCG, (1. nad-
stropje), Ravne na Koroškem 2390, kon-
taktna oseba je Rajko Hovnik tel.
02/870-55-35.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure vključno do 26. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati s potrdi-
lom o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na račun naročnika , žiro račun
št. 01000-0100009993, s pripisom: za re-
konstrukcijo lokalne ceste Ravne-Strojna.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
oddelek za KCG.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2002 ob 11. uri, sejna soba
(pritličje levo), Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, Ravne na Koroškem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po
določilih razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in skli-
cevanje na določila v predpisih: po dolo-
čilih razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe , po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša(ZJN
, 47 člen): skladno z Zakonom 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 ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo .

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena : 80 točk,
– reference in dosedanje izkušnje na-

ročnika s ponudnikom: 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: zapečatene kuverte morajo biti jav-
no označene z napisom:”Ponudba - ne od-
piraj” in številko objave javnega naročila v
Uradnem listu RS, z navedbo predmeta
naročila.

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

18. Datum odpošiljanja zadeve v obja-
vo: 29. 3. 2002.

Občina Ravne na Koroškem

Ob-66985
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Občina Mislinja,

Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, tel.
02/88-56-081, faks 02/88-57-340.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
z zunanjo ureditvijo za izgradnjo stano-
vanjskega bloka v Šentlenartu - Mislinja
- Lamela 1.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe: blokovna zazidava Mi-
slinja–Šentlenart, 2382 Mislinja;

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja, dodatne informa-
cije Drago Pogorevc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, do roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen) virmansko nakazilo na TR št.
01000-0100010478. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpi-
sne dokumentacije izkazati z dokumentom
(položnica, virman), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije. Naročnik
je davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 4. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Občinski urad
Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Javni razpis” - “Izgrad-
nja stanovanjskega bloka - Lamela 1–Šen-
tlenart–Mislinja - Ne odpiraj.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 4. 2002 ob 10.30 v sejni sobi
Občine Mislinja, Šolska cesta 34.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT, veljavna do 20. 6. 2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenitev po-
godbe 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. 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: ponudbe morajo biti
veljavne do 20. 6. 2002; predvidena odlo-
čitev o sprejemu ponudbe 20. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– posebne ugodnosti 15 točk,
– reference 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja

po posameznih merilih, ki so podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok za informacije je do vključno
24. 4. 2002 pisno na faks 02/88-57-340
pod šifro “Mislinja-blok”. Odgovore na vpra-
šanja bo naročnik posredoval pisno vsem
ponudnikom, ki bodo prejeli razpisno doku-
mentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico ne izbrati
nobene ponudbe in ponoviti javni razpis, v
kolikor ponudbe kljub popolnosti vsebinsko
ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru ne
more prevzeti odškodninske odgovornosti.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Občina Mislinja

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

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 400-01-2/2002 Ob-66875
MOP, Agencija RS za okolje, je v Ura-

dnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65257, objavila javni razpis po odprtem
postopku za oblikovanje, pripravo za tisk in
tisk publikacij ARSO.

Zaradi dopolnitve razpisne dokumenta-
cije v skladu s četrtim in petim odstavkom
25. člena Zakona o javnih naročilih poda-
ljšujemo rok za predložitev ponudb.

V objavi se spremenijo naslednji podatki:
Točka 9. (a) Datum in ura, do kdaj je

potrebno predložiti ponudbo: 16. 4. 2002
do 12. ure.

Točka 10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 17. 4. 2002 ob 10. uri, MOP,
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, soba 201/II.

Agencija RS za okolje

Št. 34001-00006/2002 0009 Ob-66770
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: obnova talne
prometne signalizacije v MO Celje:

– po prilogi 1A, št. kat.1,
– predmet storitve: vzdrževanje in po-

pravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 5. do
31. 7. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba,od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatna informacije: MO Celje –
Komunalna direkcija, tajništvo, tel.
03/42-65-800, faks 03/42-65-802, kon-
taktna oseba: Maja Zlatar; tel. 03/42-702,
GSM 041/445-346.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  10.000 SIT;  na
TR 010000100002815 S: 28 75108-
7141009-80000702, namen: za razpisno
dokumentacijo – obnova tal. prom. sig-
nal. v MO Celje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MO Celje,Komunalna direkci-
ja, tajništvo, Prešernova ul. 27, 3000 Celje;
tel. 03/42-65-800; faks 03/42-65-802.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2002 ob 9. uri – Prešernova
ul. 27.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu računa oziroma situacij.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta Izbrana kot najugodnejša (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. čl. ZJN:

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaju ali likvidacijskem postopku,

– da mu v zadnjih petih letih ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, povezano s poslovanjem ali pravnomoč-
na odločba s katero bi mu bilo prepoveda-
no opravljati dejavnost,

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,

– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet na-
ročila,

– da je finančno in poslovno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik o prometni signalizaciji in pro-
metni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št.
46/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.
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17. Merila za ocenitev:
– cena 90%,
– reference 5%,
– rok izvedbe 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 3. 2002.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 90105-3/2002-3 Ob-66784
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: “izmera in izra-
čun nivelmanskega poligona Jeper-
ca-Škofja Loka-Gorenja vas-Žiri-Loga-
tec” (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: /

5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedenih lo-
kacijah.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek je
takoj po uveljavitvi pogodb, rok dokončne-
ga prevzema oziroma dokončanja pa je
30. 10. 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
6. 5. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998-00000000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 5. 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: 6. 5. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

– če je ponudbena cena, za katere se
prijavlja ponudnik presega 5,000.000 SIT
in je manjša od 25,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od ponuje-
ne cene, skupaj s pooblastilom za njeno
izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 15. 6.2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go 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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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 geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega 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: ponudba mora veljati
do 15. 6. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 15. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (0 do 65 točk),
– reference (0 do 20 točk),
– usposobljenost ponudnika (od 0 do 15

točk).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Oddelek za geodezijo, (Matija Med-
ved) tel. 478-48-63.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-32/2002-2 Ob-66802
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov, priloga 1A – 14 točka, stori-
tve čiščenja stavb.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ena točka (npr. 4.1., 4.2.,) predstavlja en
sklop; za posamezen sklop mora ponudnik
zagotoviti storitve čiščenja na vseh lokaci-
jah, ki so pod posamezno točko navedene;

4.1. Območna geodetska uprava Celje
Območna geodetska uprava Celje in Ob-

močna geodetska uprava Celje – Izpostava
Celje, Ulica XIV. divizije 12, Celje

Območna geodetska uprava Celje – Iz-
postava Slovenske Konjice, Mestni trg 6,
Slovenske Konjice

Območna geodetska uprava Celje – Iz-
postava Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11,
Šmarje pri Jelšah

4.2. Območna geodetska uprava Kranj

Območna geodetska uprava Kranj, Iz-
postava Jesenice, Industrijska ulica 2a, Je-
senice

Območna geodetska uprava Kranj, Izpo-
stava Škofja Loka, Mestni trg 38, Škofja Loka

4.3. Območna geodetska uprava Koper
Območna geodetska uprava Koper in

Območna geodetska uprava Koper – Izpo-
stava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper

Območna geodetska uprava Koper – Iz-
postava Sežana, Kosovelova 1, Sežana

Geodetska pisarna Ilirska Bistrica, Voj-
kov drevored 14, Ilirska Bistrica

4.4. Območna geodetska uprava Ljub-
ljana

Območna geodetska uprava Ljubljana in
Območna geodetska uprava Ljubljana – Iz-
postava Ljubljana, Cankarjeva 1/II,III, Ljub-
ljana

Geodetska pisarna Cerknica, Cesta 4.
maja 24, Cerknica

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta 80,
Domžale

Območna geodetska uprava Ljubljana
– Izpostava Grosuplje, Adamičeva 6, Gro-
suplje

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Kočevje, Kidričeva ulica 5, Kočevje

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Trbovlje, Obrtniška c. 14, Trbovlje

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika

4.5. Območna geodetska uprava Mur-
ska Sobota

Območna geodetska uprava Murska So-
bota in Območna geodetska uprava Murska
Sobota – Izpostava Murska Sobota, Slom-
škova ulica 19, Murska Sobota

Območna geodetska uprava Murska So-
bota – Izpostava Ljutomer, Prešernova ulica
18, Ljutomer

Območna geodetska uprava Murska So-
bota – Izpostava Lendava, Partizanska ulica
7, Lendava

4.6. Območna geodetska uprava Ma-
ribor

Območna geodetska uprava Maribor –
Izpostava Slovenska Bistrica, Titova ulica
34, Slovenska Bistrica

4.7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica

Območna geodetska uprava Nova Gori-
ca – Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva uli-
ca 28, Ajdovščina

4.8. Območna geodetska uprava Novo
mesto

Območna geodetska uprava Novo me-
sto – Izpostava Črnomelj, Kolodvorska ce-
sta 30a, Črnomelj

4.9. Območna geodetska uprava Ptuj
Območna geodetska uprava Ptuj in Ob-

močna geodetska uprava Ptuj – Izpostava
Ptuj, Krempljeva ul. 2, Ptuj

Območna geodetska uprava Ptuj – Izpo-
stava Ormož, Vrazova ul. 9, Ormož

4.10. Območna geodetska uprava Sev-
nica

Območna geodetska uprava Sevnica in
Območna geodetska uprava Sevnica – Iz-
postava Sevnica, Glavni trg 24, Sevnica

Območna geodetska uprava Sevnica – Iz-
postava Brežice, Trg Izgnancev 16, Brežice

4.11. Območna geodetska uprava Slo-
venj Gradec
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Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec in Območna geodetska uprava Slo-
venj Gradec – Izpostava Slovenj Gradec,
Francetova c. 7, Slovenj Gradec

4.12. Območna geodetska uprava Ve-
lenje

Območna geodetska uprava Velenje –
Izpostava Žalec, Hmeljarska ulica 1, Žalec

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj.

5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedenih lo-
kacijah.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godb za posamezen sklop (datumi so nave-
deni v razpisni dokumentaciji), do 30. 6.
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, soba P 10, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 4. 2002
do 9. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 4. 2002
do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 4. 2002 ob 10. uri, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pri-
tličju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti 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 Zako-
na o javnih naročilih: ustrezna tehnična
oprema za vse oblike čiščenja poslovnih
prostorov.

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: ne.

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

najmanj do 29. 5. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 5.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
od 0 do 90 točk, reference od 0 do 10
točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nives Jurcan, 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90505-3/2002-4 Ob-66833
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, 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
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje ve-
getacije na mejni črti z Republiko Mad-
žarsko (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:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
območju državne meje med Republiko Slo-
venijo in Republiko Madžarsko na območjih
mejnih sektorjev, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je 1. 6. 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
7. 5. 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: 7. 5. 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: 7. 5. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije, sej-
na soba v pritličju.

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: ponudnik mora biti uspo-
sobljen za dela z gozdarskim orodjem.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega 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: ponudba mora veljati
do 15. 5. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 8. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(od 0 do 70 točk) in kvalifikacije ponudnika
in podizvajalcev (od 0 do 30 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za državno mejo (Tomaž
Petek), tel. 478-49-06.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90415-3/2002-1 Ob-66842
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 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: skaniranje aero-
posnetkov, izvedba aerotriangulacije, iz-
delava ortofotov in izrisov ortofotov v
letu 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1 sklop.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb naročnik ne bo spreje-
mal v nadaljnjo obravnavo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6.
2002 – 1. 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 dneva te obja-
ve do 15. 5. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo:  negotovinsko  plačilo  v
višini 2.500 SIT na žiro račun
50100-840-061-6163 18 25127-
7141998-00002000.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljublja-
na, Nives Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica ali bančna garancija.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002; predvideni datum odloči-
tve 1. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0–60 točk), rok (0–20 točk), kakovost (0–
20 točk), kriteriji v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja naslovnljena na:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, razpis – AT-DOF-2002.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 4. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 640-2/2001-5 Ob-66836
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, faks 03/42-65-802,
e-pošta: komunalna.direkcija@celje.si, tel.
03/42-65-800.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nabava in monta-
ža opreme za kuhinjo z drobnim inven-
tarjem in opreme za knjižnico, učilnice
ter garderobo učencev I. triade.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dva sklopa: oprema kuhinje in droben in-
ventar; ter oprema knjižnice, učilnic in gar-
derobe učencev I. triade.

5. Kraj izvedbe: Mariborska cesta 125,
3000 Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2002, do-
končanje 31. 8. 2002.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
Oskar Šoster, tel. 03/42-65-876.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 4. 2002
do 30. 4. 2002, vsak dan razen petka od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek znaša 9.000 SIT in
se nakaže na TR 010000100002815 sklic
28 75108-714-1009-80000802. Pri dvi-
gu razpisne dokumentacije se mora pre-
vzemnik izkazati z originalnim dokumentom
(položnica, virman) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 4. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Ce-
lje, tajništvo/II nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 4. 2002 ob 11. uri v prostorih
Mestna občine Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, sejna soba/II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čni garanciji v višini 1,9 mio SIT in 1,2 mio
SIT glede na sklop iz 4. točke.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in pogodbe za izvedbo del.

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 ali druga pravna oblika za sodelova-
nje na izvedbi teh del.

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: 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: navodilo za opremo učilnic in šolskih
prostorov.

(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 31. 5. 2002, sprejem ponudbe predvi-
devamo do 27. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

MO Celje, Komunalna direkcija

Št. 353-06-2 Ob-66838
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gra-
dec, tel. 02/88-121-10, faks
02/88-12-118.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: svetovanje in strokovni
nadzor nad izvedbo kanalizacije in cen-
tralne čistilne naprave Slovenj Gradec.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba velja za celotno uslugo.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek: 1. junij predvideno dokončanje: konec
leta 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Bojan Jus, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 7.
in 15. uro, ob sredah med 7. in 17. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR:
01000-0100010381, odprt pri BS.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. maj 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gra-
dec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. maj 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovnej Gradec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti kot del ponudbe
bančno garancijo za resnost ponudbe, v
znesku 200.000 SIT.

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

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 skle-
njena med članicami skupnega nastopa (Jo-
int Venture ali konzorcij).

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) Dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti (priložiti dokument – odločbo, ki
jo je izdala pristojna inšpekcijska služba ali
državni organ, da ponudnik izpolnjuje z za-
konom določene pogoje za opravljanje de-
javnosti, za katere je registriran).

b) Potrdilo podružnične Agencije RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
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oziroma pristojnega gospodarskega sodi-
šča oziroma Okrožnega sodišča - stečajni
oddelek, da firma ni v postopku stečaja ozi-
roma prisilne poravnave (priložiti dokument).

c) Podatki o boniteti poslovanja ne sta-
rejši od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2).

d) Potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določe-
nih z zakonom.

e) Podatki o letnem prometu (izključno
za opravljene storitve o nadzoru).

f) Dokazilo o izkušnjah.
g) Podatki o uspešni izvedbi nadzorov,

ki so bili sofinancirani s strani PHARE v zad-
njih petih letih. Obvezno je predložiti refe-
renčne izjave naročnikov.

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: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni po zadnjem dnevu za oddajo po-
nudb. Datum odločitve je 15. maj 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) reference,
b) konkurenčnost ponudbe (vrednost),
c) plačilni pogoji,
d) solventnost podjetja,
e) druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 29. 3. 2002.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 344-05-5/2002 Ob-66844
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, tele-
faks 07/34-81-131.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah in
javnih poteh v občini Trebnje; profiliranje
vozišča, nasutje in razgrinjanje gramoza,
komprimiranje, čiščenje brežin, cevnih pre-
pustov, jaškov in koritnic, izdelava cevnih
prepustov, vtočnih jaškov, postavitev pro-
metnih znakov; št. kategorije 1 – storitve
vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na gozdnih cestah in javnih poteh območja
občine Trebnje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-

koj po podpisu pogodbe in zaključek do
31. 12. 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, Trebnje, kontaktna oseba
Tone Kastelic, oddelek za okolje in prostor,
tel. 07/34-81-108.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 8. 5.
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 vzdrževanja gozdnih cest
2002), sklic na št. 713000011100.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 9. 5. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 9. 5. 2002 ob 13. uri, na sedežu
naročnika, v mali sejni sobi v II. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. 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.

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 raz-
pisno dokumentacijo.

14. 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.

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 storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena vrednost.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Občina Trebnje

Št. 8506-2/02 Ob-66846
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Aškerčev trg 12,

3240 Šmarje pri Jelšah, faks

03/81-71-626, el. naslov: urad.zupa-
na@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/81-71-600.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov v objektih Aškerčev trg 11
in 12, Šmarje pri Jelšah, sklic 14 po prilo-
gi 1A - storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: de-
la se bodo oddala enemu ponudniku.

5. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002 do
31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Režijski obrat, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, Zdenka Kos.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 5.000 SIT z virmanom na transakcij-
ski račun, št. 01000-0100003785, pred dvi-
gom razpisne dokumentacije, s pripisom či-
ščenje poslovnih prostorov Aškerčev trg.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, taj-
ništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2002, ob 11. uri, sejna soba Ob-
čine Šmarje pri Jelšah.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji/Zakon o izvr-
ševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: /

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 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: 60 dni od javnega od-
piranja ponudb; 20 dni po odpiranju po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša ponudba, merila: cena
80%, reference 20%.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 414-04-051/2001 Ob-66849
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje stro-
kovnega nadzora in svetovalnega inže-
niringa(1A/12) dozidave in rekonstruk-
cije Osnovne šole Mirna.

4. Če je predvidena oddaja po sklopih:
ne.

5. Kraj izvedbe: Mirna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek svetovalnega inženiringa v juniju 2002,
začetek strokovnega nadzora pa je vezan
na pričetek gradbenih del, po terminskem
planu gradnje: pričetek avgust 2002, kon-
čanje avgust 2003.

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 6. 5. 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 pripisom: razpisna
dokumentacija – nadzor OŠ Mirna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 6. 5. 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 – nadzor OŠ Mirna”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 5.
2002 ob 12. uri, v mali sejni sobi, Goliev trg
5, Trebnje.

11. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: da,
bianco menica z menično izjavo.

12. Pogoji financiranja in plačila in skli-
cevanje na merodajna določila v predpi-
sih: plačilo bo v skladu z Zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): samostojni izvajalec v sodelova-
nju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali
skupina izvajalcev, če le ta predloži pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru da
bodo izbrani na javnem razpisu.

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: ponudnik mora predloži-
ti dokumente v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki jo dvigne pri naročniku. Reference
s področja visokih gradenj, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

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: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS,
št. 59/96, 45/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe z izbranim izva-
jalcem. Predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 15. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu do-
bijo ponudniki na naslovu naročnika pri
Danici 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: 29. 3. 2002.

Občina Trebnje

Št. 18/02 Ob-66861
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: revizijsko popra-
vilo parne lokomotive LBV-04 in zbiral-
nika pare 1901 (1A, zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.

5. Kraj izvedbe: objekt ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok od 15. 5.
2002, najkasneje do 30. 8. 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,  Odde-
lek  za ekonomiko  in  javna  naročila,  I.
nad.  soba  28,  kontaktna  oseba  je  Ja-
smin  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 7.200 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504

s pripisom “JR - Revizija lokomotive”. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 29. 4. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 29. 4. 2002 ob
12.30 v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica v višini 2,000.000 SIT, ki bo veljav-
na do 30. 5. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po kon-
čnem prevzemu; naročnik nudi najkrajši
60-dnevni plačilni rok.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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 raz-
pisni dokumentaciji.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 6. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena s
plačilnimi pogoji do 90 točk; reference do
10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 016942 Ob-66868
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod

Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana; tel. 01/58-08-333; faks
01/58-08-302.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova elektroo-
preme na črpališčih in čistilni napravi
odpadne vode Javnega podjetja Vodo-
vod - Kanalizacija.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: storitev iz javnega naročila se odda v
celoti.

5. Kraj izvedbe: ČP Livada 1, ČP Mur-
gle 3, ČP Šentjakob, ČP Tacen, ČP Škoflji-
ca 2, ČN Škofljica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je junij 2002 končanje v skladu s
ponudbo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP VO-KA Ljub-
ljana, služba za javna naročila, Vodovodna
90 (Franc Vizjak, Sergeja Slabanja - tel.
01/58-08-333).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo na ŽR
50100-601-000-0011581 v znesku
10.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 16. 5. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP VO-KA Ljubljana, Vodovo-
dna 90 (vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2002 ob 8. uri v sejni sobi JP
VO-KA Ljubljana, Vodovodna 90.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 700.000 SIT.

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: potrdila in dokazila v skla-
du z ZJN - 1.

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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati vsaj še 150 dni od dneva odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijska doba, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 107/2002 Ob-66783
1. Naročnik: Vzgojno izobraževalni za-

vod Veržej.
2. Naslov  naročnika:  Ulica  bratstva

in enotnosti 5, 9241 Veržej, tel.
02/587-16-54, faks 02/587-16-54.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po tretjem odstavku 19. členu
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Veržej.
(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 na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. ribe in ribji izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. sadje in zelenjava,
7. jajca,
8. sadni sokovi,
9. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 31. 5. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Vzgojno izo-
braževalni zavod Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 5, 9241 Veržej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
12. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na ŽR št.:
51900-603-31109, sklic 00/013-2002.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Vzgojno izobraževalni zavod
Veržej, Ul. bratstva in enotnosti 5, 9241
Veržej.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Prijavna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o

javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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 ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega ŽR,

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj en javni zavod,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 5. 2002, 15. 5. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Alenka Štumpf, tel.
02/587-16-54.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Vzgojno izobraževalni zavod Veržej

Št. 1/2002 Ob-66840
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/544-11-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: režijski,

pisarniški, tekstilni in drugi material.
Skupine so:
1) PVC in polietenski material,
2) pisarniški material,
3) obrazci,
4) tiskovine Splošne bolnišnice Celje,
5) tekstilni izdelki,
6) režijski material,
7) čistilna sredstva,
8) papirna konfekcija.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: mogoča je prijava na eno ali več
skupin, na del posamezne skupine ali na
posamezen artikel prijava ni mogoča, razen
pri skupini 7 in 8, kjer je mogoča prijava tudi
na posamezen artikel.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bo-
do trajale tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva od Milene Vu-
lovič, Splošna bolnišnica Celje, tajništvo po-
močnika direktorja za finance, Gregorčičeva
3, Celje po enodnevni predhodni najavi po
faksu št. 03/54-81-219 in predložitvi doka-
zila o plačilu razpisne dokumentacije – do-
datne informacije daje Stane Mulej, ekon.
na tel. št. 03/54-44-133, int. 2436.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejemajo do 9. maja 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvo pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe se
bo v skladu s predpisi zahtevala v II. fazi
postopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od datuma prevzema blaga.

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be predvidoma do sredine junija 2002,
odločitev o sprejemu ponudbe bo znana
predvidoma do sredine avgusta 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost ponudbenega predra-
čuna za posamezno skupino blaga oziroma
najnižja cena artikla v skupini 7 in 8.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 307 Ob-66857
1. Naročnik: Osnovna šola Loka Črno-

melj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18,

8340 Črnomelj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in

mesni izdelki - perutnina - mleko in mleč-
ni izdelki - kruh in pekovski izdelki - sa-
dje in zelenjava - splošno prehrambeno
blago.

(b) Kraj dobave: na lokaciji naročnika.
(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 sklo-
pov, vendar bodo morali biti ponujeni vsi ar-
tikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana 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 je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik 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.
50015-307.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 7. 5. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: v RD.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: v RD.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

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

javo: 29. 3. 2002.
Osnovna šola Loka Črnomelj

Št. 306 Ob-66858
1. Naročnik: Osnovna šola Belokranj-

skega odreda Semič.
2. Naslov naročnika: Semič 42, 8333

Semič.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in

mesni izdelki – perutnina – ribe in ribji
izdelki – mleko in mlečni izdelki – kruh
in pekovski izdelki – sadje in zelenjava
– sadni sokovi – zamrznjene testenine
in pecivo – splošno prehrambeno
blago.

(b) Kraj dobave: na lokaciji naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar bodo morali biti ponu-
jeni vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje po-
godb bo 12 mesecev razen za sklop sadje
in zelenjava kjer bo 6 mesečni rok.

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 je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je
vključen), na ŽR Zavoda za tehnično izo-

braževanje št. 50101-603-50267, sklic na
št. 50015-306.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 7. 5. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

9. Pravna oblika povezave skupine 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: v RD.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: v RD.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: usposobljenost bo priznana za dobo
treh let.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Osnovna šola Belokranjskega
odreda Semič

Št. 1/2002 Ob-66876
1. Naročnik: Dom upokojencev in oskr-

bovancev Impoljca.
2. Naslov naročnika: Arto 13, 8290

Sevnica, tel. 07/81-61-400, telefaks
07/81-41-643.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– živila in material za prehrano za po-

trebe Doma upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca, Doma upokojencev Sevni-
ca in Doma upokojencev Brežice,

– pralna sredstva in čistila za potre-
be Doma upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in
Doma upokojencev Brežice.

(b) Kraj dobave:
– DUO Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica,
– DU Sevnica, Trg svobode 17, 8290

Sevnica,
– DU Brežice, Prešernova 10, 8250 Bre-

žice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
živila in material za prehrano so razdeljeni
po posameznih skupinah in podskupinah.
Ponudniki lahko pošljejo ponudbe za različ-
ne skupine in podskupine s tem, da zagoto-
vijo v svoji ponudbi 100% količino živil in ma-
terialov, prehrano ter pralnih sredstev in či-
stil, kot je zahtevano po posameznih skupi-
nah in podskupinah.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna služba,
Arto 13, 8290 Sevnica, Auer Majda.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od datuma objave tega javnega razpisa od
8. do 12. ure, po predhodni telefonski ob-
javi. Za dvig razpisne dokumentacije je do-
ločen desetdnevni rok.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. APP Krško 51600-603-30554.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 30. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji: 60 dni po iz-
stavitvi 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:

a) da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

b) da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

c) da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila,

d) da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

f) da je predložil BON2 ali potrdilo po-
slovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON2) iz katerega je razvidno, da ima:

g) število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih vključno do dneva sesta-
vitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON2
enako 0 ali

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

i) da je v zadnjih petih letih z blagom oskr-
boval najmanj 5 pogodbenih partnerjev,

j) da ni dal zavajajoče podatke,
k) da zagotavlja zahtevane letne količine

za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

l) da nudi 60-dnevni plačilni rok,
m) da bo dostava fco v Dom upokojen-

cev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
8290 Sevnica, v Dom upokojencev Sevni-
ca, Glavni trg 17, 8290 Sevnica in v Dom
upokojencev Brežice, Prešernova 13, Bre-
žice,

n) da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
20. 5. 2002 do 12. ure.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost ponudbenega predra-
čuna za posamezno skupino ali podskupi-
no blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) ocenjena vrednost javnega naročila:
– živila in material za prehrano

96,603.249 SIT,
– pralna sredstva in čistila 9,441.274 SIT.
14. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 3. 2002.
Dom upokojencev in oskrbovancev

Impoljca, Sevnica

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. 03/2002 Ob-66815
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov

8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@ce-
lje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje in
popravila, zidarske, slikopleskarske, tla-
karske, mizarske, vodovodne, elektro-
instalacijske, kleparske, ogrevanje,
čiščenje, odstranjevanje odplak in od-
padkov, sanitarno urejanje in podobno,
priloga 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: naročilo se lahko oddaja po
sklopih.

5. Kraj izvedbe: območje občine Celje,
Vojnik, Štore, Dobrna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2002, 2003
in 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Tehnična
služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž.
gradb., tel. 03/42-65-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 5. 4. 2002 -
12. 4. 2002 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, žiro račun:
50700-601-110125.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 5. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ni-
so zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: občin-
ski proračun, zakoniti roki plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži tudi skupina izvajalcev/pravni akt o
skupni izvedbi 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. (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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitev.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Št. 04/2002 Ob-66816
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100 faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicni-
ne@celje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: arhitekturne, inženiring,
urbanistično planiranje, tehnično  testi-
ranje  in  analize,  priloga 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: naročilo se lahko oddaja po
sklopih.

5. Kraj izvedbe: območje občine Celje,
Vojnik, Štore, Dobrna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2002, 2003
in 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Tehnična
služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž.
gradb., tel. 03/42-65-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 5. 4. 2002 -
12. 4. 2002 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, žiro račun:
50700-601-110125.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 5. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: občin-
ski proračun, zakoniti roki plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži tudi skupina izvajalcev/pravni akt o
skupni izvedbi 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. (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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitev.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Nepremičnine Celje d.o.o.

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. 462-02/10-02/0520-010 Ob-66766
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup 1961 puloverjev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik v postopku javne-
ga razpisa za oddajo javnega naročila po
odprtem postopku za nakup puloverjev ni
pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb.
Glede na navedeno naročnik ne izbere naj-
ugodnejšega ponudnika, kar je v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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: 29. 3. 2002.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 2006/02 Ob-66775
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 – kontejner za vnetljive

snovi,
– sklop 2 – dvižna zapornica,
– sklop 3 – oprema pleskarske delav-

nice,
– sklop 4 – ročno rezalno orodje,
– sklop 5 – lupilec krompirja,
– sklop 6 – grafoskop.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni izvršil izbire, ker
je prejel samo eno pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je ponovil javni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 24. 8.
2001, Ob-53966.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 2005/02 Ob-66776
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001, 13. 11.

2001 in 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 – material za osebno hi-

gieno,
– sklop 2 – čistilna sredstva,
– sklop 3 – pripomočki za čiščenje,
– sklop 4 – papirni izdelki,
– sklop 5 – barve, laki, pribor,
– sklop 6 – vrečke za smeti.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, garanci-
ja, reference, druge ugodnosti. Teža in na-
čin uporabe meril je bil podan v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 in 3 – Webo d.o.o., Kardelje-
va ploščad 11a, 1113 Ljubljana,

– sklop 4 – Chemo d.d., Cesta v mestni
Log 90, 1000 Ljubljana,

– sklop 5 – Mavrica d.d., Resljeva cesta
1, 1000 Ljubljana,

– sklop 6 – Generalcommerce d.o.o.,
Vodmatova 16, 1000 Ljubljana,

– sklop 2 – Chemo d.d., Cesta v mestni
Log 90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 in 3 – 1,844.621,38 tolarjev,
– sklop 4 – 1,716.655,33 tolarjev,
– sklop 5 – 2,738.585,59 tolarjev,
– sklop 6 – 5,250.637,00 tolarjev,
– sklop 2 – 3,261.215,86 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1 – pet,
– za sklop 3 – štiri,
– za sklop 4 – pet,
– za sklop 5 – tri,
– za sklop 6 – dve,
– za sklop 2 – dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1 – 1,222.672,50 tolarjev;

840.766,75 tolarjev,
– za sklop 3 – 914.898,99 tolarjev;

657.960 tolarjev,
– za sklop 4 – 3,182.962,85 tolarjev;

1,624.675,00 tolarjev,
– za sklop 5 – 3,370.284,50 tolarjev;

2,244.674,22 tolarjev,
– za sklop 6 – 4,412.300 tolarjev;

3,804.400 tolarjev,
– za sklop 2 – 5,403.260,63 tolarjev;

2,711.716,20 tolarjev.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklop 2 je naročnik postopek od-
daje dokončal po 20. členu ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 2011/02 Ob-66777
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 31. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 – zeleni program,
– sklop 2 – gradbeni materiali,
– sklop 3 – elektro materiali,
– sklop 4 – materiali črne in barvne

metalurgije,
– sklop 5 – materiali za vodovodno in

centralno instalacijo.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne sto-
ritve in tehnična pomoč. Teža in način upo-
rabe meril je bil podan v razpisni dokumen-
taciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 27,688.639,81
tolarjev.

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: naročnik je na ponovljen javni razpis
oddal dela na osnovi 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 82 z dne 19. 10.
2001, Ob-56672.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 2032/02 Ob-66778
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 – signalna priklopna vozila

– 3 kose,
– sklop 2 – priklopno vozilo za prevoz

stroja za talne obeležbe – 1 kos.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, ustrez-
nost blaga, plačilni pogoji, kakovost blaga
in druge ugodnosti. Na podlagi meril, kate-
ra so bila objavljena v razpisni dokumenta-
ciji, je izbira utemeljena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Lea d.o.o., Dacarjeva 8,
4248 Lesce,

– sklop 2 – AC Intercar d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 – 28,339.200 tolarjev,
– za sklop 2 – 6,154.800 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1 – dve,
– za sklop 2 – dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1 – 24,900.000 tolarjev;

23,616.000 tolarjev,
– za sklop 2 – 5,460.000 tolarjev;

5,129.000 tolarjev.
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: 27. 3. 2002.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 2012/02 Ob-66779
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 – rotacijska parkovna kosil-

nica,
– sklop 2 – ročna rotacijska kosil-

nica,
– sklop 3 – kosa – priključek širine

60 cm.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne stori-
tve in tehnična pomoč. Na podlagi meril,
katera so bila objavljena v razpisni doku-
mentaciji, je izbira utemeljena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Vode Maksimiljian s.p., Agro-
servis, Osredke 44, 1262 Dol pri Ljubljani,

– sklop 2 – Viling d.o.o., Kernikova 10,
1000 Ljubljana,

– sklop 3 – AC Intercar d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 – 178.200 tolarjev,
– za sklop 2 – 1,821.120 tolarjev,
– za sklop 3 – 2,109.360 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1 – tri,
– za sklop 2 – dve,
– za sklop 3 – tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1 – 333.830 tolarjev;

148.500 tolarjev,
– za sklop 2 – 1,995.500 tolarjev;

1,517.600 tolarjev,

– za sklop 3 – 2,125.202 tolarjev;
1,757.800 tolarjev.

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. 82 z dne 19. 10.
2001, Ob-56662.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Ob-66780
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje, po-

oblaščeni naročnik: Onkološki inštitut Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, tel.
01/431-72-76, faks 01/432-10-76.

3. Datum izbire: 27. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
A) dozimetrična oprema:
1. 3D računalniško krmiljen vodni

fantom,
2. miza za dvigovanje in spuščanje

fantoma,
3. rezervoar za vodo,
4. linearni niz detektorjev,
5. računalniška programska in stroj-

na oprema,
6. sistem za in-vivo dozimetrijo z dio-

dami,
7. digitalni elektrometer,
8. laserski filmski denzitometer,
9. detektorski sistem za kontrolo si-

metrije in izravnanosti obsevalnih polj;
B) 3D načrtovalni sistem:
1. glavna delovna postaja za 3D na-

črtovanje obsevanja,
2. druga 3D delovna postaja,
3. samostojna 2D postaja za izra-

čune,
4. mrežni barvni laserski tiskalnik,
5. modul za intenzitetno modulirano

radioterapijo (IMRT):
– inverzno načrtovanje,
6. štiri delovne postaje za pripravo

izdelave plana,
7. ena prenosna delovna postaja,
8. projektor;
C) pripomočki za zagotavljanje kvali-

tete;
D) postavitev interne računalniške

mreže.
Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljublja-

na, Zaloška 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: dobavitelj je bil izbran po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve. Ker na javni razpis po odprtem postop-
ku, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
86/2001, pooblaščeni naročnik za ta sklop
opreme ni pridobil dveh samostojnih pravil-
nih ponudb, je zaprosil za mnenje Urad za
javna naročila in pridobil pozitivno mnenje,
da so izpolnjeni pogoji za oddajo javnega
naročila po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave v skladu s 3. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI d.o.o.,
Partizanska 19, Velenje.
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7. Pogodbena vrednost:
130,081.325,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 130,081.325,40 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. 68 z dne 17. 8.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 304/2002 Ob-66785
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca

17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-00,
faks 04/537-02-33.

3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: prehrambeno blago v
skupni vrednosti 15,500.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Dom Matevža Langusa,
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo javni razpis o izbiri izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
66. členu in 1. točki prvega odstavka
70. člena ZJN.

6. ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za skupino mesni izdelki:
1. Arvaj Anton s. p. – Mesarija, Britof

25, 4000 Kranj,
2. Mesarija Janc Alojz s. p., Pot Otmarja

Novaka 8, 4270 Jesenice,
– za skupino sveže meso:
3. Arvaj Anton s. p. – Mesarija, Britof

25, 4000 Kranj,
4. Mesarija Janc Alojz s. p., Pot Otmarja

Novaka 8, 4270 Jesenice,
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
5. Ljubljanske mlekarne, d.d.,Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana,
6. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
– za skupino splošno prehrambeno

blago:
7. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo,
8. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva

c. 54, 4220 Škofja Loka,
– za skupino sveža zelenjava in sadje 1.

kvalitete:
9. Pik AS Tržič, d.o.o, Brezje pri Tržiču

41 a, 4290 Tržič,
10. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
11. SIPIC d.o.o., Koprska ul. 94, 1000

Ljubljana,
– za skupino zamrznjena živila I. (moč-

nata):
12. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.

442, 1291 Škofljica,
13. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– za skupino zamrznjena živila II. (zele-

njava):

14. Kvibo d.o.o., Predilniška c.16, 4290
Tržič,

15. Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš,

– za skupino testenine:
16. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.

442, 1291 Škofljica,
17. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva

c. 54, 4220 Škofja Loka,
– za skupino sladoled:
18. Kvibo d.o.o., Predilniška c.16, 4290

Tržič,
19. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– za skupino splošna skupina manjša:
20. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
21. Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva

c. 54, 4220 Škofja Loka,
– za skupino kruh in pecivo:
22. Don Don d.o.o., Po Stražišče, Laze

16, 4001 Kranj
23. Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8,

4248 Lesce,
7. Pogodbena vrednost:
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:13 popolnih,

1 nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mesni izdelki: 738.913,32 SIT,

587.300 SIT,
2. sveže meso: 3.234.886,50 SIT,

2.386.300 SIT,
3. mlečni izdelki: 1,901.990,39 SIT,

1,855.296,79
4. splošno prehram. blago: 2,546.825,90

SIT, 2,466.917,72 SIT,
5. sadje in zelenjava: 1,918.003,28 SIT,

1,309.638,40 SIT,
6. zamrznjena živila - močnata:

311.577,06 SIT, 189.080 SIT,
7. zamrznjena zelenjava: 673.877,66

SIT, 590.370 SIT,
8. testenine: 38.202,46 SIT, 34.035,82

SIT,
9. sladoled: 253.941,54 SIT, 234.670

SIT,
10. splošna skupina manjša: 48.986,33

SIT, 48.754,25 SIT,
11. kruh, pecivo: 810.835,69 SIT,

715.172 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 13 z dne 15. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega
razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Dom Matevža Langusa
Radovljica

Št. 462-02/8-02/0520-010 Ob-66794
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup 1650 parov moških in 393 pa-

rov ženskih spomladansko jesenskih
čevljev.

Dobava čevljev bo po razpisanih lokaci-
jah naročnika, in sicer po carinskih uradih
in na Generalni carinski urad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila:
– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “refe-
rence” predstavlja 20% vrednosti.

Cena se je preračunala v točke po na-
slednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena

Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 5,000.001 SIT do 15,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 15,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje na-
ročnika in je prejel največje skupno število
točk, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega se
je prijavil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za izdelavo in dobavo mo-
ških spomladansko jesenskih čevljev je bil
izbran ponudnik Planika Kranj d.d., Kranj,
za izdelavo in dobavo ženskih spomladan-
sko jesenskih čevljev pa ponudnik Alpina
d.d., Žiri.

7. Pogodbena vrednost:
– za moške spomladansko jesenske čev-

lje 19,602.000 SIT,
– za ženske spomladansko jesenske

čevlje 2,263.680 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za moške spomladansko jesenske čev-

lje 19,602.000 SIT in 8,332.500 SIT,
– za ženske spomladansko jesenske

čevlje 2,829.600 SIT in 2,263.680 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je prejel za moške spomla-
dansko jesenske čevlje 2 pravilni ponudbi.
V postopku pregleda in ocenjevanja po-
nudb je bilo ugotovljena, da ena izmed
obeh pravilnih ponudb ni primerna, ker ne
ustreza v celoti razpisanim tehničnim zna-
čilnostim (pogojem) naročnika za predmet
javnega naročila. Naročniku je tako ostala
za nakup moških spomladansko jesenskih
čevljev samo ena primerna in sprejemljiva
ponudba.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 3. 2002.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
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Ob-66796
1. Naročnik: VVZ Ilke Devetak Bignami.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih bri-

gad 1, 5220 Tolmin, tel. 05/388-10-14.
3. Datum izbire: 8. marec 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, VVZ Ilke De-
vetak Bignami, Prekomorskih brigad 1,
5220 Tolmin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki: 1/1
MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1, 5000
Nova Gorica,

2. skupina: ribe: /,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki: 3/1

Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, 3/2 Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, 3/3
Mlekarna Planika d.o.o., Kobarid, Gregor-
čičeva 32, 5222 Kobarid,

4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-
ščice: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,

5. skupina: žito in mlevski izdelki: 5/1
Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216
Most na Soči, 5/2 Droga d.d., Industrijska
cesta 21, 6310 Izola,

6. skupina: sadje, zelenjava in stročni-
ce: Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, 5290
Šempeter pri Gorici,

7. skupina: konzervirani izdelki: 7/1 Dro-
ga d.d., Industrijska ulica 21, 6310 Izola,
7/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, 7/3 Alpkomerc Tolmin d.d., Po-
staja 4, 5216 Most na Soči,

8. skupina: zamrznjeni izdelki: /,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi: 9/1

Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljublja-
na-Črnuče, 9/2 Alpkomerc Tolmin d.d., Po-
staja 4, 5216 Most na Soči,

10. skupina: olja in izdelki: Alpkomerc
Tolmin d.d., Postaja 4, 5216 Most na Soči,

11. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: 11/1 Droga d.d., Industrijska cesta
21, 6310 Izola, 11/2 Alpkomerc Tolmin
d.d., Postaja 4, 5216 Most na Soči, 11/3
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljub-
ljana.

24. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 1/1 7,764.380 SIT, 1/2

1,522.770,80 SIT,
2. skupina: /,
3. skupina: 3/1 2,219.691,30 SIT, 3/2

1,809.580,40 SIT, 3/3 2,024.686,80 SIT,
4. skupina: 1,974.200 SIT,
5. skupina: 5/1 904.704,68 SIT, 5/2

331.880,89 SIT,
6. skupina: 4,215.626 SIT,
7. skupina: 7/1 467.025,65 SIT, 7/2

1,041.826,42 SIT, 7/3 1,441.213,06 SIT,
8. skupina: /,
9. skupina: 9/1 637.600 SIT, 9/2

728.569,50 SIT,
10. skupina: 357.876,80 SIT,
11. skupina: 11/1 754.956,68 SIT, 11/2

2,220.075,06 SIT, 11/3 1.029.746,56 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 7,764.380 SIT,

1,188.580,50 SIT,
2. skupina: /,
3. skupina: 2,219.691,30 SIT,

1,127.952,40 SIT,
4. skupina: 1,974.200 SIT, 248.718,20

SIT,
5. skupina: 904.704,68 SIT,

331.880,89 SIT,
6. skupina: 4,215.626 SIT, 186.542

SIT,
7. skupina: 1,441.213,06 SIT,

467.025,65 SIT,
8. skupina: /,
9. skupina: 728.569,50 SIT, 637.600

SIT,
10. skupina: 357.876,80 SIT,

357.876,80 SIT,
11. skupina: 2,220.075,06 SIT,

754.956,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: glede na to, da je naročnik za dobavo
živil po posameznih skupinah izbral več po-
godbenih dobaviteljev se je v pogobah obve-
zal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil
blago najmanj v višini 20% pogodbene vred-
nosti. Ker naročnik za 2. skupino: ribe in 8.
skupino: zamrznjena živila ni prejel ponudb,
bo ponudnike za ti dve skupini izbral po po-
stopku oddaje naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2002.

VVZ Ilke Devetak Bignami

Ob-66839
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve,

Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,

3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stroč-

nice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 5.

2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 7: Era, d.d., Velenje, Prešer-
nova 10, 3504 Velenje,

– skupina 8: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska c. 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 3,760.696,80 SIT,
– skupina 8: 4,639.089,25 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– skupina 7: 4,444.812,40 SIT;
3,760.696,80 SIT,

– skupina 8: 4,815.447,00 SIT;
4,639.089,25 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št, 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Ob-66851
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve, Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5, 3000

Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in na-

ravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 5.

2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,

– skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska c. 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,672.325,35 SIT,
– skupina 8: 3,329.644,25 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina 7: 2,799.300 SIT,

2,672.325,35 SIT,
– skupina 8: 3,604.587 SIT,

3,329.644,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 3. 2002.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 29/935/2002 Ob-66856
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-27-01.

3. Datum izbire: 6. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava opreme in izvedba stori-
tev za izgradnjo sistema za prenos kri-
terija na relaciji NEK-Zagreb I. in
NEK-Zagreb II.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena ZJN-1) in se zaradi kompati-
bilnosti opreme pogajal s ponudnikom, ki bo
vgradil opremo na hrvaški strani relacije
NEK-Zagreb I. in NEK-Zagreb II.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iskra Sysen d.d., Stegne
21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,959.164,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,959.164,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 29. 3. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 32/943/2002 Ob-66860
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: obnova integrirnega sistema za za-
jemanje, obdelavo in selektivno distribu-
cijo števčnih merilnih podatkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo po
odprtem postopku.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 127,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 129,600.000 SIT, 127,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 105-106 z dne 21. 12.
2001.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 3. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja

Št. 03/2001 Ob-66866
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava nezdravstvenega
potrošnega materiala, Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Je-
senice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina B pisarniški
material, obrazci in tiskovine, podskupina
1 pisarniški material: Mladinska knjiga Bi-
rooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,249.160,44
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,674.573,86 SIT, 6,249.160,44 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55961.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 1/2001 Ob-66867
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 12. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja: Živila Kranj, d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo,

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 3 slaščičarski izdelki: Mlinotest
Peks, d.o.o., Kidričeva cesta 53, 4220 Ško-
fja Loka,

– skupina IX. sadje sveže, podskupina 1
sadje sveže: Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,

– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 1 konzervirana zelenja-
va: Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4204 Naklo,

– skupina XIII. brezalkoholna pijača in mi-
neralne vode, podskupina 1 brezalkoholne
pijače: Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
cesta 54, 4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 1: paštete: Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204
Naklo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 2 lupinarji: Merca-
tor Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta 54,
4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 3 otroška hrana:
Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta
54, 4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno pre-
hrambeno blago, podskupina 4 začimbe:

Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4204 Naklo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 5 suhe stročnice:
Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta
54, 4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 6 pudingi, kreme
in čokolade: Mercator Gorenjska, d.d., Ki-
dričeva cesta 54, 4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 7 sladkor: Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204 Na-
klo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 8 marmelada, med,
kremni namazi: Mercator Gorenjska, d.d.,
Kidričeva cesta 54, 4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 9 gorčica: Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204
Naklo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 10 kvas: Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204
Naklo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 12 kava in kavovi-
na: Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva ce-
sta 54, 4220 Škofja Loka,

– skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 15a pivo: Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204 Naklo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 15b vina: Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4204 Naklo,

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 16 žgana pijača:
Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta
54, 4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina VI. olja in maščobni proizvo-

di, podskupina olja; skupina IX. sadje sve-
že, podskupina 1 sadje sveže; skupina XI.
konzervirana zelenjava in sadje, podsku-
pina 1 konzervirana zelenjava; skupina
XIV. ostalo splošno prehrambeno blago,
podskupina 1 paštete, podskupina 4 za-
čimbe, podskupina 7 sladkor, podskupina
9  gorčica,  podskupina  10  kvas,  podsku-
pina 15a pivo, podskupina 15b vina:
5,820.066,94 SIT;

– skupina XIII. brezalkoholna pijača in mi-
neralna voda, podskupina 1 brezalkoholne
pijače; skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 2 lupinarji, podsku-
pina 3 otroška hrana, podskupina 5 suhe
stročnice, podskupina 6 pudingi, kreme, čo-
kolada, podskupina 8 marmelada, med,
kremni namazi, podskupina 12 kava in ka-
vovina, podskupina 16 žgana pijača:
5,633.387,85 SIT;

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: 170.073,50 SIT;

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 3 slaščičarski izdelki:
1,736.300 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,

podskupina 1 olja: 2;
– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,

podskupina 2 keksi: 2, podskupina 3 sla-
ščičarski izdelki: 2;
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– skupina IX. sadje sveže, podskupina 1
sadje sveže: 3,

– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 1 konzervirana zele-
njava: 2;

– skupina XIII. brezalkoholna pijača in mi-
neralne vode, podskupina 1 brezalkoholne
pijače: 2;

– skupina XIV. ostalo splošno prehrambe-
no blago, podskupina 1 paštete: 3, podsku-
pina 2 lupinarji: 2, podskupina 3 otroška hra-
na: 2, podskupina 4 začimbe: 2, podskupina
5 suhe stročnice: 2, podskupina 6 pudingi,
kreme in čokolada: 2, podskupina 7 sladkor:
2, podskupina 8 marmelada, med, kremni na-
mazi: 2, podskupina 9 gorčica: 2, podskupi-
na 10 kvas: 2, podskupina 12 kava in kavovi-
na: 2, podskupina 15a pivo: 2, podskupina
15b vina: 2, podskupina 16 žgana pijača: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 1 olja: 1,405.820,60 SIT,
1,388.620,17 SIT;

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2 keksi: 218.050 SIT,
170.073,50 SIT; podskupina 3 slaščičarski
izdelki: 2,431.480 SIT, 1,736.300 SIT;

– skupina IX. sadje sveže, podskupina
1 sadje sveže: 5,580.697,50 SIT,
4,370.598 SIT;

– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 1 konzervirana zelenja-
va: 1,499.857 SIT, 1,414.167,76 SIT;

– skupina XIII. brezalkoholna pijača in mi-
neralne vode, podskupina 1 brezalkoholne pi-
jače: 2,615.209,60 SIT, 2,174.391,40 SIT;

– skupina XIV. ostalo splošno prehram-
beno blago, podskupina 1: paštete:
716.880 SIT, 655.960 SIT; podskupina 2
lupinarji: 122.580 SIT, 120.705,65 SIT;
podskupina 3 otroška hrana: 1,036.917,30
SIT, 981.777,90 SIT; podskupina 4 začim-
be: 606.438,61 SIT, 473.511,14 SIT; pod-
skupina 5 suhe stročnice: 164.160 SIT,
134.932,70 SIT; podskupina 6 pudingi, kre-
me in čokolade: 687.673,64 SIT, 664.608
SIT; podskupina 7 sladkor: 606.150,40 SIT,
561.334,80 SIT; podskupina 8 marmelada,
med, kremni namazi: 790.701,95 SIT,
738.573,80 SIT; podskupina 9 gorčica:
185.823 SIT, 185.568 SIT; podskupina 10
kvas: 881.832,40 SIT, 707.703,40 SIT;
podskupina 12 kava in kavovina: 694.620
SIT, 683.762 SIT; podskupina 15a pivo:
165.414,60 SIT, 158.911,90 SIT; podsku-
pina 15b vina: 301.623 SIT, 274.285,40
SIT; podskupina 16 žgana pijača:
159.684,46 SIT, 134.636,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55962.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-66891
1. Naročnik: Osnovna šola Idrija.
2. Naslov naročnika: Lapajnetova 50,

5280 Idrija, tel. 05/372-62-00, faks
05/377-10-65.

3. Datum izbire: 8. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokov-
na priporočila do 5 točk, lastna proizvod-
nja do 2 točki, plačilni pogoji do 5 točk,
odzivni čas za interventna naročila do
2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
1/1 Perutnina Ptuj d.d. Potrčeva cesta

10, 2250 Ptuj,
1/2 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280

Idrija,
2. skupina: ribe: Mercator d.d., Sektor

eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana,
3/2 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
3/3 Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,

Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
3/4 Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid,

Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
4/1 Don Don d.o.o. Metlika, PO Straži-

šče, Laze 16, 4001 Kranj,
4/2 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
4/3 Pekarna Jesenko, Jože Jesenko

s.p., Jelični vrh 15, 5275 Godovič,
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
5/1 ŽITO d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
5/2 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270

Ajdovščina,
5/3 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
5/4 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
6. skupina: sadje, zelenjava in stroč-

nice:
6/1 Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,

5290 Šempeter pri Gorici,
6/2 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
7/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
7/3 Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja

Slivnica 107, 1290 Grosuplje,
8. skupina: zamrznjena živila:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina,
9/2 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
10. skupina: olja in izdelki:
10/1 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
10/2 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago:

11/1 KGZ IDRIJA z.o.o., Vojkova 2,
5280 Idrija,

11/2 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina,

11/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,

11/4 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-
govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

11/5 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,

11/6 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana.

29. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 – 1,354.361,60 SIT,
1/2 – 7,681.316,04 SIT,
2. skupina: 342.860 SIT,
3. skupina:
3/1 – 4,919.396,70 SIT,
3/2 – 4,572.321,18 SIT,
3/3 – 4,582.881 SIT,
3/4 – 3,182.949,50 SIT,
4. skupina:
4/1 – 9,086.332,50 SIT,
4/2 – 7,753.000 SIT,
4/3 – 5,356.133,97 SIT,
5. skupina:
5/1 – 385.980 SIT,
5/2 – 310.170,68 SIT,
5/3 – 317.858,95 SIT,
5/4 – 131.564,93 SIT,
6. skupina:
6/1 – 2,870.690 SIT,
6/2 – 3,524.991,40 SIT,
7. skupina:
7/1 – 1,630.874,35 SIT,
7/2 – 1,027.757,67 SIT,
7/3 – 472.220 SIT,
8. skupina:
8/1 – 688.432,50 SIT,
8/2 – 783.800 SIT,
9. skupina:
9/1 – 1,656.501,30 SIT,
9/2 – 1,659.984,20 SIT,
10. skupina:
10/1 – 636.930,40 SIT,
10/2 – 612.591 SIT,
11. skupina:
11/1 – 292.950 SIT,
11/2 – 798.560 SIT,
11/3 – 889.608,09 SIT,
11/4 – 4,432.648,15 SIT,
11/5 – 3,828.033,58 SIT,
11/6 – 1,153.623,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 7,681.216,04 SIT,

1,354.361,60 SIT,
2. skupina: 342.860 SIT, 342.860 SIT,
3. skupina: 4,919.396,70 SIT,

3,182.949,50 SIT,
4. skupina: 9,086.332,50 SIT,

5,356.133,97 SIT,
5. skupina: 680.646,66 SIT,

310.170,68 SIT,
6. skupina: 3,901.985,50 SIT, 64.883

SIT,
7. skupina: 1,680.032,62 SIT,

343.582,74 SIT,
8. skupina: 1,213.247 SIT, 688.432,50

SIT,
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9. skupina: 2,896.360,80 SIT,
178.149,41 SIT,

10. skupina: 770.195 SIT, 612.591
SIT,

11. skupina: 4,432.648,15 SIT, 292.950
SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: po izdaji obvestila o oddaji
javnega naročila je naročnik prejel dve
zahtevi za obrazloženo obvestilo. V pred-
pisanem roku je naročnik obema ponu-
dnikoma poslal obrazloženo obvestilo o
oddaji naročila. Ker naročnik ni prejel
zahteve za revizijo postopka je z izbranimi
dobavitelji sklenil pogodbe. Glede na to,
da je naročnik za dobavo živil po posamez-
nih  skupinah  izbral  več  pogodbenih
dobaviteljev  se  je  v  pogodbah  obvezal,
da  bo  od  vsakega  dobavitelja  dobavil
blago  najmanj  v  višini  20%  pogodbene
vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 4. 2002.

Osnovna šola Idrija

Št. 63/01 Ob-66926
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 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zamenjava strelovodne vrvi z OPGW
optičnim kablom na daljnovodu DV 2 x
110 kV Kleče-Vič:

– dobava OPGW, obešalnega in spojne-
ga materiala,

– montaža OPGW, obešalnega in spoj-
nega materiala,

– dobava uvodnih kablov in končne ka-
belske opreme,

– montaža uvodnih kablov in končne ka-
belske opreme ter kabelskih spojk z meri-
tvami kabelskega sistema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– reference dobavitelja kabla (10%

delež),
– reference izvajalca montaže (8%

delež),
– rok plačila (5% delež),
– rok izvedbe (4% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: C&G d.o.o., Riharje-
va 38, 1000 Ljubljana v konzorciju z Elek-
troservisi, d.d. in s podizvajalcema PAP
Telematika, d.d. in Elektrotehna ELEX,
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: skupna ponud-
bena vrednost znaša 60,745.380 SIT (brez
DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 60,745.380 SIT
(brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 61,455.777,30 SIT (brez DDV),
60,745.380 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 8. 4. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 60/02 Ob-66940
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: splošni drobni inventar, Splošna bol-
nišnica Maribor:

1. drobni inventar – tehnični,
2. drobni inventar – kuhinjski.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Merkur trgovina in storitve d.d., Cesta
na Okroglo, 4202 Naklo – za skupino dro-
bni inventar – tehnični,

2. Stil Comerce d.o.o., Kočevarjeva ul.
5, 8000 Novo mesto – za skupino drobni
inventar – kuhinjski.

7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino drobni inventar – tehnični:

1,176.012 SIT,
2. za skupino drobni inventar – kuhinj-

ski: 17,212.210,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina drobni inventar – tehnični:

1,231.554,84 SIT; 1,176.012 SIT;
2. skupina drobni inventar-kuhinjski:

21,899.821,21 SIT; 17,212.210,80 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: 2. 4. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 52/02 Ob-66941
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 14. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelki iz tekstila, Splošna bolnišnica
Maribor:

1. bolniški program,
2. posteljni program,

3. operacijski program,
4. kuhinjski program,
5. otroški program,
6. tekstil in tekstilni izdelki,
7. delovna obutev in delovna zaščita,
8. šivalni material,
9. galanterija, dekor in drugi tekstilni iz-

delki,
10. delovna oblačila-beli program,
11. delovna oblačila-barvni program,
12. delovna oblačila za kuhinjo,
13. delovna oblačila za pralnico,
14. delovna oblačila za vzdrževalce.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna vrednost po-
samezne vrste blaga – velja za skupine 1,
2, 3, 4, 5, 6 in 7; najnižja končna vrednost
skupine-velja za skupine 8, 9, 10, 11, 12,
13 in 14.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana – za posamezne vrste blaga iz
skupin 1 do 7 ter za skupino 9;

2. Ana Špat, s.p., Nitka šivalnica, Jamo-
va 2b, 3000 Celje – za posamezne vrste
blaga iz skupine 3;

3. Modni salon Zdenka, s.p., Rogoza na
Polju 10c, 2204 Miklavž – za posamezne
vrste blaga iz skupine 3;

4. Veletrgovina Vema, d.d., Tržaška c.
65, 2000 Maribor – za posamezne vrste
blaga iz skupine 4, 7 in za skupino 8;

5. Zatex, d.o.o., Vipavska c. 55, 5000
Nova Gorica – za posamezne vrste blaga iz
skupine 2 in 4;

6. Zaščita Ptuj, d.o.o., Rogozniška c.
14, 2250 Ptuj – za skupino 10, 11, 12, 13
in 14;

7. Koto, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5,
1000 Ljubljana – za posamezne vrste blaga
iz skupine 7;

8. Mika, d.o.o., Kolodvorska 3, 4000
Kranj – za posamezne vrste blaga iz skupi-
ne 1, 2, 3, 4 in 5;

9. Bombažna predilnica in tkalnica Tr-
žič, d.d., Predilniška c. 16, 4290 Tržič – za
posamezne vrste blaga iz skupine 5.

7. Pogodbena vrednost:
– Sanolabor, d.d. za skupino 9 –

3,442.518 SIT;
– Zaščita Ptuj, d.o.o., za skupino 10 –

2,456.184 SIT; za skupino 11 – 5,144.940
SIT, za skupino 12 – 1,311.864 SIT; za
skupino 13 – 883.236 SIT; za skupino 14
– 167.176,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6
in 7 niso primerljive zaradi različnega števila
primerljivih vrst blaga.

1. skupina 8: 1,004.106,96 SIT;
1,004.106,96 SIT;

2. skupina 9: 3,442.518 SIT;
3,442.518 SIT;

3. skupina 10: 3,568.800 SIT;
2,456.184 SIT;

4. skupina 11: 7,819.200 SIT;
5,144.940 SIT;

5. skupina 12: 1,633.740 SIT;
1,311.864 SIT;

6. skupina 13: 1,145.232 SIT; 883.236
SIT;
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 712/02 Ob-66767
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica

6, 2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.

3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa:
11. 3. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba prenove in do-
zidave zdravstvenega doma za potrebe
lekarne, na Lackovi cesti 269 v Limbu-
šu, po projektu iz razpisne dokumen-
tacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Rad-
lje d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje
ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 70,086.037,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,381.009,98 SIT, 70,086.037,68
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 Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne

Maribor

7. skupina 14: 214.008 SIT;
167.176,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 3.
2002 do 31. 7. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56766.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 4. 2002

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 40301/025/2001 Ob-66822
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja stanovanjskega
bloka O-5.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta, garancijski
roki, plačilni pogoji. Na osnovi kriterijev je
najugodnejša ponudba izbranega izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o. Slo-
venj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
224,762.524,52 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 244,506.291 SIT, 232,546.487,82 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 28. 3. 2002.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. JN 9 grad/2002 Ob-66873
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovoda za del
Šentvida in Poljan.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Prenova - Gradbenik
d.o.o., Stanežiče 39, 1000 Ljubljana

7. Pogodbena vrednost:
27,507.876,28 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: osnovna pogodba za obnovo vodo-
voda za del Šentvida in Poljan (št.
761/2000 - TIS z dne 8. 8. 2000) v višini
132,039.474,34 SIT (vključno z 19% DDV)
je bila sklenjena s podjetjem Prenova-grad-
benik d.o.o.

Dela pri obnovi vodovoda so nadaljeva-
nje del iz leta 2001. Dela na gradbišču se
bližajo zaključku. Pogodbena vrednost je
presežena zaradi več del in dodatnih del
na odsekih II, VII, VIIa, kot je bilo predvide-
no po ponudbenem predračunu in sicer na
glavnem vodu in hišnih priključkih. Pogod-
bena vrednost del je presežena v glavnem
zaradi: dodatnega vodovodnega materiala,
več zemeljskih del, dodatnih stroškov za-

radi sprememb tehnologije gradnje -
“krings” opaži zaradi globokih izkopov tik
ob objektih, dodatnih stroškov asfalterskih
del po zahtevanih upravljalca cestišča - vre-
dnost del je bila v ponudbenem predraču-
nu precej manjša kot so bili dejanski stro-
ški, dodatnih stroškov cestarskih del -
asfaltiranje.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 3. 2002.

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-66934
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. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije mosta
čez Koprivnico VA 115 na AC odseku
040 v km 1,860.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa. Ponudba uspešnega po-
nudnika je bila izbrana ob upoštevanju na-
vedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 64,694.668,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,074.576,06 SIT, 64,694.668,80
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: 29. 3. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-66936
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. Datum izbire: 11. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja ABC sistema
na čelni cestninski postaji Kompolje v
km AC 6.4+60.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa. Ponudba uspešnega pon-
dunika je bila izbrana ob upoštevanju nave-
denega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: J.V. Iskra Sistemi
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 2 Ob-66764
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: letalski pre-

voz poštnih pošiljk.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena po posamezni
destinaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Austrian Airlines 4 desti-
nacije na relaciji z Dunaja, Lufthansa Cargo
8 destinacij na relaciji iz Frankfurta, Swis-
sair – 8 destinacij na relaciji iz Ljubljane,
GATS na relaciji iz Velike Britanije, ADRIA
Airways – 6 destinacij na relaciji iz Ljubljane
in Czech Airlines – 1 destinacija na relaciji
iz Ljubljane.

7. Pogodbena vrednost: Austrian Airli-
nes 4 destinacije na relaciji z Dunaja v
Bukarešto – S.A.L. pošiljke po ceni 0,40
DTS, v Milano – prednostne oziroma letal-
ske pošiljke po ceni 0,40 DTS, v Tel Aviv –
S.A.L. pošiljke po ceni 0,60 DTS, v Bu-
dimpešto – prednostne oziroma letalske
pošiljke po ceni 0,30 DTS; Lufthansa Car-
go 8 destinacij na relaciji iz Frankfurta v
Bombaj – prednostne oziroma letalske po-
šiljke po ceni 0,90 DTS, S.A.L. pošiljke po
ceni 0,75 DTS, v Buenos Aires – predno-

d.o.o. Ljubljana, Stegne 21, Ljubljana +
Traffic design d.o.o., Kamniška 50, Ljub-
ljana + Asist d.o.o., Cesta Ljubljanske bri-
gade 23a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 250,849.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 278,818.579 SIT, 250,849.800
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: 29. 3. 2002.

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

Ob-66986
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 12. 3. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrt-
niških in instalacijskih del z zunanjo ure-
ditvijo za izgradnji stanovanjskega blo-
ka v Šentlenartu - Mislinja - Lamela 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik v skladu z drugim
odstavkom 12. člena javnega razpisa ni iz-
bral nobene ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:/
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 2 z dne 11. 1. 2002,
Ob-61885.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 3. 2002.

Občina Mislinja

stne oziroma letalske pošiljke po ceni 1,90
DTS, S.A.L. pošiljke po ceni 1,70 DTS, v
Hong Kong – prednostne oziroma letalske
pošiljke po ceni 0,95 DTS, v Mexico –
S.A.L. pošiljke po ceni 1,40 DTS, v New
York – S.A.L. pošiljke po ceni 0,85 DTS, v
Seul – prednostne oziroma letalske poši-
ljke po ceni 1,15 DTS, v Singapur – pre-
dnostne oziroma letalske pošiljke po ceni
0,95 DTS, v Toronto – prednostne oziro-
ma letalske pošiljke po ceni 1,05 DTS;
Swissair – 8 destinacij na relaciji iz Ljublja-
ne v Amsterdam – prednostne oziroma le-
talske pošiljke po ceni 0,50 DTS, v Helsin-
ki – S.A.L. pošiljke po ceni 1,06 DTS, v
Kopenhagen – prednostne oziroma letal-
ske pošiljke po ceni 0,56 DTS, v Lizbono
– S.A.L. pošiljke po ceni 0,66 DTS, v Lon-
don – S.A.L. pošiljke po ceni 0,61 DTS, v
Madrid – prednostne oziroma letalske po-
šiljke po ceni 0,76 DTS, S.A.L. pošiljke po
ceni 0,66 DTS, v Oslo – S.A.L. pošiljke po
ceni 0,76 DTS, v Stockholm – S.A.L. poši-
ljke po ceni 0,56 DTS; GATS iz Velike Bri-
tanije – 3 destinacije na relaciji iz Londona
v New York – prednostne oziroma letalske
pošiljke po ceni 1,04 DTS, v Sao Paulo –
prednostne oziroma letalske pošiljke po
ceni 1,50 DTS, S.A.L. pošiljke po ceni
1,50 DTS, v Sydney – prednostne oziroma
letalske pošiljke po ceni 2,13 DTS, S.A.L.
pošiljke po ceni 2,08 DTS; ADRIA Airways
– 6 destinacij na relaciji iz Ljubljane v Bru-
selj – S.A.L. pošiljke po ceni 0,496 DTS
na Dunaj – prednostne oziroma letalske
pošiljke po ceni 0,330 DTS v London –
S.A.L. pošiljke po ceni 0,557 DTS, v Pod-
gorico – S.A.L. pošiljke po ceni 0,47 DTS,
v Prištino – S.A.L. pošiljke po ceni 0,712
DTS, v Tel Aviv – S.A.L. pošiljke po ceni
0,739 DTS; Czech Airlines – 1 destinacija
na  relaciji  iz  Ljubljane  v  Prago  –
prednostne oziroma letalske pošiljke po
ceni 0,22 DTS.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja cena za prevoz 1kg poštnih
pošiljk je 2,08 DTS, najnižja cena za prevoz
1 kg poštnih pošiljk je 0,22 DTS.

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: 29. 3. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 34001-00006/2002 009 Ob-66769
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,

3000 Celje.
3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova tal-

ne prometne signalizacije v MO Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edina prejeta ponudba in
izbira ni možna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
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: ponovni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002,
Ob-64763.

14. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 25. 3. 2002.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 001/2002 Ob-66772
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: 3. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

sklopa trdnostnih in mehanskih analiz
in pepsi modela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic in ker gre pri tem naročilu
za storitve, ki so ponovitev podobnih stori-
tev in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je
naročnik oddal prvotno naročilo, lahko to
naročilo izpolni le SIAP, d.o.o., Pesnica pri
Mariboru in bo opravljal dela po natančno
določenih zahtevah naročnika. SIAP,
d.o.o., Pesnica pri Mariboru, ima zaposle-
ne strokovne delavce – operaterje, ki so
usposobljeni za samostojno izvajanje sklo-
pov trdnostnih in mehanskih analiz v NEK.
Strokovni delavci imajo tudi tečaj iz jedr-
ske tehnologije, opravljen na Inštitutu “Jo-
žef Stefan” Ljubljana in zato je navedeni
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izvajalec edini možni izvajalec naročenih
storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica pri
Mariboru, Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 18,349.852
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,349.852 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: 26. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 003/2002 Ob-66771
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: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: Licencing

Services 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 in ker gre pri tem naročilu
za storitve, ki so ponovitev podobnih stori-
tev in jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je
naročnik oddal prvotno naročilo, lahko to
naročilo izpolni le SIAP, d.o.o., Pesnica pri
Mariboru in bo opravljal dela po natančno
določenih zahtevah naročnika. Storitev iz-
delava projekta “Licencing Services” na-
daljevanje projekta iz leta 1998. Prva po-
godba je bila sklenjena na osnovi razpisa,
kjer sta se poleg SIAP-a, udeležila tudi
EIMV Ljubljana in FER Zagreb. V okviru
dolgoročne pogodbe je bilo potrebno iz-
delati tehnične in računalniške rešitve ter
osvojiti potrebna znanja za potrebe NEK,
ki je postala tudi intelektualno solastništvo
podjetja SIAP. S strateškim partnerstvom s
podjetji iz ZDA, je v Sloveniji tudi edini do-
volj strokovno usposobljen, da izvede in-
ženirske storitve, ki zagotavljajo usklaje-
nost z zahtevanimi varnostnimi standardi in
predpisi iz obsega del navedenimi v po-
godbi, je bilo potrebno, da se je za to
storitev izbral SIAP, d.o.o., Pesnica pri Ma-
riboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica pri
Mariboru, Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 35,652.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 35,652.000 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: 26. 3. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2008/02 Ob-66773
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

opreme ABC sistema (I A – št. kat. 7.).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni izvršil izbire, ker
je prejel samo eno pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo 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: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je ponovil javni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 3. 2002.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 2009/02 Ob-66774
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

opreme ABC sistema (I A – št. kat. 7.).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni izvršil izbire, ker
je prejel samo eno pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo 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: naročnik je ponovil javni razpis.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. z dne 19. 10. 2001,
Ob-56805.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2002.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 02/02 Ob-66791
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava je-

dra osnovnega grelnika (1A, zap. št. 27).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo ni bilo odda-
no, naročnik je prejel samo eno pravilno po-
nudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo 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: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 28. 3. 2002.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 77/939/2002 Ob-66795
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 6. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo od-

klopnika 400 kV 3 AS4, faza T, v zvez-
nem polju 400 kV v RTP Podlog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (4. toč-
ka 110. člena ZJN-1) in se pogajal s proiz-
vajalcem odklopnika, ki razpolaga z ustrez-
nimi rezervnimi deli in strokovno servisno
službo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,877.475,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,877.475,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 29. 3. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Ob-66797
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262

Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, faks
01/564-73-07.

3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šol-

skih otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena do 80 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, plačilni pogoji do 5
točk, odzivni čas v primeru okvare vozila do
10 točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. sklop: redni prevozi: SAP Ljubljana
Turbus d.d., Središka 4, 1000 Ljubljana,

2. sklop: ostali prevozi: 2/1 Sintrako
d.o.o., Veliko Mlačevo 82, 1290 Grosu-
plje, 2/2 SAP Ljubljana Turbus d.d., Sredi-
ška 4, 1000 Ljublana, 2/3 Kompas d.d.,
Pražakova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 11,214.560 SIT,
2. sklop: 2/1 – 4,734.975 SIT, 2/2 –

5,411.427,50 SIT, 2/3 – 6,021.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 14,016.880,64 SIT, 1,214.560

SIT,
2. sklop: 6,021.000 SIT, 4,734.975

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ker je naročnik za ostale prevoze
izbral tri pogodbene izvajalce, se je v po-
godbah obvezal, da bo tekom izvajanja na-
ročila pri vsakem izvajalcu naročil ostale pre-
voze šolskih otrok najmanj v vrednosti 20%,
od vrednosti sklenjenih pogodb.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2002.

Osnovna šola Dol pri Ljubljani

Št. 34404-00001/2002 Ob-66798
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 5. marec 2002
4. Vrsta in obseg storitev: redno let-

no in zimsko vzdrževanje ter varstvo
občinskih cest v Mestni občini Celje za
obdobje 3 let v dveh območjih (sklo-
pih):

a) prvo območje (sklop): ožje mestno
območje  (LZ,  JP,  JPP,  pasaže,  parkiri-
šča,  črpališča  na  podvozih  in  cestni
objekti)  in

b) drugo območje (sklop): območje lo-
kalnih cest (LG, LZ, LC in cestni objekti).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili sta bili za oba sklopa
enaki, in sicer: 1. ponudbena cena, ki je
predstavljala 85% ponderskih točk ekonom-
sko najugodnejše ponudbe in 2. reference
ponudnika, ki so predstavljale 15% ponder-
skih točk ekonomsko najugodnejše ponud-
be. Izbrani ponudnik za posamezno obmo-
čje je zbral največ ponderskih točk glede na
objavljeni merili.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

a) prvo območje (sklop): Ceste – Kanali-
zacija Celje d.d., Lava 9, 3000 Celje,

b) drugo območje (sklop): VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
a) prvo območje (sklop): 179,277.695,60

SIT z DDV,
b) drugo območje (sklop): 87,245.216,41

SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrana ponudnika ni-
mata 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): 184,469.414,86

SIT  z  DDV  in  179,277.695,60  SIT  z
DDV,

b) drugo območje (sklop): 90,716.645,00
SIT  z  DDV  in  87,245.216,41 SIT  z  DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 3-4 z dne

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Mestna občina Celje

Št. 90415-1/2002-9 Ob-66800
1. Naročnik: Geodetska uprava Repu-

blike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: ciklično

aerosnemanje Slovenije 2002 (16 foto-
grametričnih blokov).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini izvajalec v Sloveniji z
potrebno opremo; cena za leto 2002 je v
okviru dogovorjene cene za triletni ciklus v
letu 2000.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d .

7. Pogodbena vrednost: 35,130.000
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: naročilo je bilo izvedeno po postop-
ku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 3. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-66850
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12; 8270 Kr-
ško, faks 07/49-21-528; tel.
07/48-02-619; e-mail: vesna.vucilov-
ski@nek.si.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava re-

vizije seizmotektonskega modela Krško
kotline, revizija NEK varnostnega poro-

čila in priprava revizije verjetnosne ana-
lize potresnega tveganja za lokacijo
NEK.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geomatrix Consultants,
Inc., Oakland, USA in Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
(“FGG”) Ljubljana, Slovenija.

7. Pogodbena vrednost: USD 266.000
in EUR 220.000 (117,246.345 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: EUR 96.536
(21,528.396 SIT).

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: USD 266.000 in EUR 220.000
(117,246.345 SIT), EUR 362.843
(80,917.255 SIT).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško

Št. 234/2002 Ob-66862
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne

dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.

2. Naslov naročnika: Skalickega ulica 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40, faks
07/393-15-90.

3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba za-

ščitnih arheoloških raziskav na trasi do-
lenjske AC na najdišču Požarnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno dokumen-
tacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel naj-
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Akord, d.o.o., Partizanska
ulica 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,719.376,25
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,426.114 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,943.228 SIT in 22,719.376,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 3-4 zdne 18. 1. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2002.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto

Št. 234/2002 Ob-66863
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne

dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.

2. Naslov naročnika: Skalickega ulica 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40, faks
07/393-15-90.
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3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba za-

ščitnih arheoloških raziskav na trasi do-
lenjske AC na najdišču Čateški Grič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno dokumen-
tacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel naj-
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Filo-
zofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,863.187
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 915.942 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,473.099,59 SIT in 10,863.187 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 3-4 z dne 18. 1. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2002.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto

Št. 234/2002 Ob-66864
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne

dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.

2. Naslov naročnika: Skalickega ulica 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40, faks
07/393-15-90.

3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba za-

ščitnih arheoloških raziskav na trasi do-
lenjske AC na najdišču Bič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno z razpisno dokumen-
tacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel naj-
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Akord, d.o.o., Partizanska
ulica 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,569.292,27
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,269.412 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,713.754 SIT in 11,569.292,27 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 3-4 zdne 18. 1. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 3. 2002.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto

Št. 02 Ob-66942
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

Javni razpisi

Št. 3161-25/2002 Ob-66813
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur.
l. RS, št. 79/99), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002
in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01) in 7. pogla-
vja Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. št.
66/01), objavljamo

javni razpis
Oddaja subvencij gospodinjstvom za

vgradnjo energetsko učinkovite
zasteklitve in oken

1. Oddajo subvencij razpisuje: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Agencija Repu-
blike Slovenije za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, (na-
dalje: agencija).

2. Predmet razpisa, pogoji in merila:
agencija za leto 2002 razpisuje subvencije
gospodinjstvom za vgradnjo energetsko
učinkovitih oken in zasteklitve v stanovanj-
skih stavbah v Sloveniji.

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsa-
ko gospodinjstvo v Sloveniji, ki izpolnjuje
pogoje iz razpisa in doslej še ni pridobilo
subvencije za ta namen. Subvencijo bo
možno pridobiti za izvedeni ukrep, ki ni
starejši od dveh let. Gospodinjstvo v tem
razpisu predstavlja fizična oseba, ki je la-
stnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali
hiše, in je investitor v ukrep, ki je predmet
razpisa.

3. Datum izbire: 20. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

medicinske opreme, Splošna bolnišnica
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  najnižja  cena  delov-
ne ure.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dräger Slovenija, d.o.o.,
Nadgoriška 19, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek oddaje javnega naročila se
je izvedel na podlagi 2. točke 20. člena
ZJN-1 – postopek s pogajanji brez predho-
dne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Predmet razpisa je natančneje razviden
iz razpisne dokumentacije.

Osnovni pogoj za dodelitev subvencije
je popolna vloga. Iz dokumentacije za po-
samezno vlogo mora biti razvidno, da je
ukrep izveden ustrezno razpisanim kriteri-
jem in, da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije. Sub-
vencije se bodo dodeljevale v primerih, kjer
uporabljeni izdelki izpolnjujejo naslednje
kriterije:

– toplotna prehodnost stekel je manjša
od 1,4 W/m2K

– toplotna prehodnost oken (okvir in ste-
klo) je manjša od 1,6 W/m2K

– okna ustrezajo zahtevam razreda C za
prepustnost zraka in vodotesnost po SIST
1018.

Prosilci za subvencijo morajo za popol-
no vlogo obvezno pridobiti mnenje energet-
skega svetovalca.

Dopolnitev vloge bo prosilcem omogo-
čena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali ne-
ustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.

Za določitev višine subvencije bodo
upoštevani naslednji kriteriji in merila:

A. zamenjava zasteklitve, do 3.300
SIT/m2 vgrajene zasteklitve, vendar največ
33.000 SIT;

B. vgradnja oken pri novogradnji, do
3.300 SIT/m2 vgrajenih oken, vendar naj-
več 39.600 SIT;

C. zamenjava oken, do 6.000 SIT/m2

vgrajenih oken, vendar največ 72.000 SIT;
D. obnovitvena okna, do 6.000 SIT/m2

vgrajenih oken, vendar največ 72.000 SIT.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in meri-

lih so v razpisni dokumentaciji.
5. Skupna višina sredstev, ki so name-

njena za subvencije na proračunski postav-
ki 2525 2591, konto 411999, proračuna
RS za leto 2002 znaša 55,000.000 SIT.

Subvencije se bodo dodeljevale do po-
rabe sredstev po zaporedju predloženih po-
polnih vlog, v skladu s predpisi in sklenjeno
pogodbo.

6. Predvideno  obdobje  porabe  sred-
stev  (za  izplačila  subvencij):  do  konca
leta 2002.

7. Rok za predložitev vlog je do porabe
sredstev.

Prosilec  pošlje  posamično  vlogo  v 
zaprti ovojnici na naslov: Agencija RS za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu
ovojnice mora biti jasno označen pripis
“Vloga za subvencijo za gospodinjstva –
Ne odpiraj!” in na hrbtni strani naslov
prosilca. Nepravilno opremljene vloge
bodo brez obravnave vrnjene pošiljatelju.
V zaporedje predloženih vlog, ki bodo do-
spele en dan pred odpiranjem, bodo lahko
vključene tiste, ki bodo pravilno označene
na ovitku.

8. Odpiranje po zaporedju dospelih
vlog, ki bodo vložene en dan pred odpira-
njem bo izvedla komisija Agencije. Odpira-
nje ne bo javno in bo potekalo v prostorih
Agencije RS za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, Ljubljana. Prvo odpiranje bo
v torek, 23. aprila 2002. Naslednja odpi-
ranja bodo izvedena vsak torek, do porabe
sredstev.

9. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.
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10. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov agencije, po
tel. 01/300-69-90 ali faksu
01/300-69-91 vsak dan od 9. do 15. ure
do objave o porabi sredstev.

11. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena

tudi na spletni strani agencije:
www.gov.si/aure. Dodatne informacije o
razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 15. ure.

Na  podlagi  dosedanjih  akcij  za  sub-
vencioniranje  je  izoblikovan  seznam  iz-
delkov,  ki  ustrezajo  razpisanim  tehnič-
nim pogojem, in so navedeni v prilogi raz-
pisne dokumentacije in na spletni strani
agencije.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo

energije

Ob-66845
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Uradni list RS, št
103/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 103/01) ter Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna (Uradni list RS,
št. 66/01) ter na podlagi šeste alinee pr-
vega odstavka 7. člena, druge alinee prve-
ga odstavka 9. člena,prvega in drugega od-
stavka 10. člena in prvega odstavka
11. člena zakona o uporabi sredstev pri-
dobljenih iz naslova kupnine na podlagi za-
kona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99,
22/00 in 67/01) in uredbe o dodeljevanju
pomoči gospodarskim družbam v težavah
v času priprave programa prestrukturiranja
iz sredstev kupnin za namene sanacije
(Uradni list RS, št. 19/02), Ministrstvo za
gospodarstvo objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil

gospodarskim družbam v težavah v
času priprave programa

prestrukturiranja iz sredstev kupnin
za namene sanacije

I. Neposredni uporabnik sredstev: Re-
publika Slovenija Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

II. Predmet razpisa je dodeljevanje krat-
koročnih posojil gospodarskim družbam v
težavah, v obdobju priprave programa pre-
strukturiranja, iz uporabe dela kupnin v le-
tu 2002, s katerim razpolaga Ministrstvo
za gospodarstvo.

Posojilo se odobri za čas, ki je potre-
ben za izdelavo programa prestrukturiranja
(največ 6 mesecev) in mora biti povrnjeno
v 12 mesecih po izplačilu zadnjega obroka
družbi.

Posojilo je omejeno na znesek, ki še
omogoča poslovanje gospodarske družbe.

Obrestna mera posojila je 6 mesečni
EURIBOR+1%.

Posojilo se dodeli le enkrat.
III. Pogoji za dodeljevanje posojil
Na javnem razpisu lahko sodelujejo go-

spodarske družbe v težavah v skladu z do-
ločbo 4. člena uredbe o dodeljevanju po-

moči gospodarskim družbam v težavah v
času priprave programa prestrukturiranja
iz sredstev kupnin za namene sanacije
(Uradni list RS, št. 19/02).

Na javnem razpisu ne morejo sodelo-
vati  družbe,  ki  opravljajo  dejavnosti  je-
klarstva, premogovništva, kmetijstva in ri-
bištva.

Gospodarske družbe morajo imeti izde-
lan predlog programa prestrukturiranja, s
katerim soglaša nadzorni svet družbe, ne
smejo pa se nahajati v stečajnem postop-
ku, prisilni poravnavi ali likvidaciji.

Gospodarske družbe morajo v smislu
števila zaposlenih izpolnjevati pogoj, da bi
propad gospodarske družbe pomenil za
več kot 10% zmanjšanje števila zaposlenih
v regiji.

IV. Merila za dodeljevanje posojil
Merila za dodeljevanje posojil so slede-

ča:
– število zaposlenih,
– pomen za razvoj in zaposlenost v re-

giji: % zaposlenih v podjetju v primerjavi z
številom prebivalcev v regiji,

– izvozna usmerjenost (% izvoza v ce-
lotni prodaji podjetja).

Prednost pri dodeljevanju pomoči bodo
imele gospodarske družbe, katerih glavna
dejavnost se po standardni klasifikaciji de-
javnosti v zadnjih 6 mesecih od dneva ob-
jave javnega razpisa uvršča med:

D. Predelovalne dejavnosti (šifre
15-37),

E. Gradbeništvo (šifra 45).
V. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in

posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa: vloga za dodelitev posojila mora
vsebovati:

– splošne podatke gospodarske
družbe:

– firmo in naslov,
– matično številko,
– davčno številko,
– številko žiro računa ali transakcij-

skega računa,
– navedbo dejavnosti po Standardni

klasifikaciji dejavnosti; (“Obvestilo o identi-
fikaciji in razvrstitvi po dejavnosti-za poslov-
ne subjekte”, ki ga izdaja Urad Republike
Slovenije za statistiko),

– izpisek iz sodnega registra;
– izjava, da so za zavarovanje posojila

sposobni predložiti ustrezne instrumente
za zavarovanje plačil. Kot sopodpisniki po-
godbe o posojilu -solidarni dolžniki – mo-
rajo pristopiti vse odvisne in obvladujoče
družbe posojilojemalca, v kolikor take
družbe obstajajo;

– ocena bonitete gospodarske družbe;
– predlog programa prestrukturiranja z

dokazilom o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju oziroma po-
trditvi predloga programa prestrukturiranja;

– dokazila, da zoper gospodarske
družbe ni uveden stečajni postopek, oziro-
ma postopek prisilne poravnave ali likvida-
cije;

– revidirano bilanco stanja in izkaz uspe-
ha za leti 2000 in 2001;

– izjavo gospodarske družbe o številu
zaposlenih v gospodarski družbi.

VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev de-

la kupnin v letu 2002.

Vlogo skupaj z dokazili prosilec pošlje
kot priporočeno pošiljko ali dostavi ose-
bno v glavno pisarno na Ministrstvu za go-
spodarstvo, Ljubljana, Kotnikova ulica 5, v
zaprti ovojnici z firmo in polnim naslovom
gospodarske družbe in oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis za dodeljevanje posojil”.
Vloga se vpiše v evidenčno knjigo pod za-
poredno številko prejema.

Komisija bo obravnavala vse vloge, ki
bodo prispele na Ministrstva za gospodar-
stvo najkasneje 1 dan pred odpiranjem
vlog.

VII. Postopek pri izbiri vlog
Minister, pristojen za gospodarstvo je s

sklepom imenoval strokovno komisijo za
vodenje postopka javnega razpisa.

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranja vlog bodo 7. 5., 18. 7.
in 17. 10. 2002 ob 13. uri.

Odpiranje vlog bo opravila strokovna ko-
misija, odpiranje ni javno.

Komisija bo obravnavala vse vloge, ki
bodo prispele na Ministrstvo za gospodar-
stvo najkasneje 1 dan pred odpiranjem
vlog, to je dne 6. 5. 2002 do 12. ure, dne
17. 7. 2002 do 12. ure in dne 16. 10.
2002 do 12. ure.

Na podlagi podanih ocen strokovne ko-
misije bodo vloge razvrščene v prioritetno
listo.

Pri dodelitvi pomoči, ki presega 100
mio SIT lahko strokovna komisija predlaga
ministrici, da imenuje neodvisne strokov-
njake za pridobitev dodatnih strokovnih
mnenj.

Gospodarske družbe bodo o izidu raz-
pisa obveščene najkasneje v 45 dneh po
odpiranju vlog.

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v zvezi z prija-

vo na javni razpis lahko prijavitelji prevza-
mejo brez plačila na Ministrstvu za gospo-
darstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, drugo nad-
stropje, vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktna oseba Igor Naglič, tel.
01/478-32-66.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66790
Na podlagi 18. člena Zakona o uresni-

čevanju javnega interesa na področju kul-
ture (Uradni list RS, št. 75/94) ter v skladu
s 7. členom Pravilnika o postopku za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov,
ki se financirajo in sofinancirajo iz državne-
ga proračuna (Uradni list RS, št. 74/01)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

ciljni razpis
za zbiranje predlogov za bivanje

slovenskih umetnikov v ateljeju v New
Yorku

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

I. Predmet ciljnega razpisa
Financiranje stroškov najemnine umet-

niškega ateljeja v New Yorku ter povračilo
potnih stroškov; zbiranje predlogov za bi-
vanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v
ZDA med 1. 7. 2002 in 28. 2. 2003.

II. Razpisna področja
Ciljni razpis je namenjen vsem posa-

meznikom, ki na področju: uprizoritvenih
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umetnosti, vizualnih umetnosti, književno-
sti, glasbe, novih medijev in AV – kulture,
delujejo v slovenskem kulturnem prostoru,
da se jim omogoči bivanje in delovanje v
umetniškem ateljeju v New Yorku, v času
od 1. 7. 2002 do 28. 2. 2003.

Posamezni kandidat lahko v tem času
biva največ do 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kan-
didatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.

III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezni-

ki, ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naš-
tetih področij, ter izpolnjujejo pogoje, kot
jih določa razpisna dokumentacija.

Izbranega kandidata se pozove k pod-
pisu sporazuma o pogojih bivanja in delo-
vanja v ateljeju. Kolikor se v roku 15 dni ne
odzove na poziv ministrstva, se šteje, da je
odstopil od svoje zahteve za bivanje v
ateljeju.

IV. Pogoji najema ateljeja
Kandidat mora uporabljati atelje v skla-

du s sporazumom, ki je del razpisne doku-
mentacije.

V. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev, namenjena za predmet ciljnega razpi-
sa za leto 2002 znaša 4,000.000 SIT.

VI. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev

Dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena do februarja 2003.

VII. Razpisni rok je do 30. 4. 2002.
VIII. Kriteriji in merila za izbor progra-

mov na posameznih področjih so sestavni
del razpisne dokumentacije. Razpisna do-
kumentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce,
– pogoji, kriteriji in merila z navedbo

prednosti,
– vzorec sporazuma.
IX. Oddaja in dostava predlogov:
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak po-
nedeljek in petek od 10. do 13. ure ter v
sredo od 10. do 15.30).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno doku-
mentacijo tudi poslati.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti pre-
dložena na naslov: Ministrstvo Republike
Slovenije za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana do 30. aprila 2002 oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Pri-
java na ciljni razpis za bivanje v ateljeju v
New Yorku. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
30. aprila 2002 oziroma je bila do tega
dne predložena na vložišču ministrstva. Vlo-
ge, prispele oziroma oddane po tem datu-
mu, se štejejo za prepozne.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in meri-
li razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse pre-
pozne, nepopolne in nepravilno označene
vloge.

X. Uslužbenci, pristojni za dajanje infor-
macij: Pia Vrhovec, e-mail: pia.vrho-
vec@gov.si, tel. 01/478-59-53.

XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

v razpisno dokumentacijo v vložišču mini-
strstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko IX.

XII. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-

pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog.

Ministrstvo za kulturo

Št. 150-01-1/2002 Ob-66820
Na podlagi 3. člena Navodila o zago-

tavljanju sredstev iz proračuna Občine Čr-
nomelj za izvajanje nalog na področju soci-
alnega varstva (Ur. l. RS, št. 110/00), raz-
pisuje Občina Črnomelj

javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih

programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2002

1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
izvajanje nalog na področju socialnega var-
stva za leto 2002. Za izvajanje razpisanih
programov ima Občina Črnomelj v prora-
čunu za leto 2002 zagotovljenih:

– proračunska postavka 4120 – so-
financiranje humanitarnih programov
3,922.000 SIT;

– proračunska postavka 4119 – so-
financiranje letovanja socialno ogroženih
otrok 350.000 SIT.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prosto-

voljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov ustanovijo posamezniki v
skladu z zakonom, ali verske skupnosti;

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov;

– invalidske organizacije, kot prosto-
voljne in neprofitne organizacije, ki jih
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo pose-
bne socialne programe in storitve, ute-
meljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogro-
žajo položaj invalidov – občanov Občine
Črnomelj;

– druga društva, zavodi, zasebne usta-
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za
občane Občine Črnomelj.

Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Črnomelj oziroma nje-
ne občane.

3. V letu 2002 bo Občina Črnomelj so-
financirala naslednje naloge in programe s

področja skrbi za socialno ogrožene, inva-
lide in ostarele:

– sofinanciranje programov in projek-
tov humanitarnih društev in organizacij, ki
delujejo v javnem interesu na področju so-
cialnega varstva;

– sofinanciranje letovanja zdravstveno
in socialno ogroženih otrok;

– sofinanciranje skupin ostarelih za sa-
mopomoč;

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi.

4. Predlagatelji programov morajo ob
prijavi posredovati naslednje podatke:

a) izpolnjen obrazec – vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v prostorih Občine Črnomelj, Trg
svobode 3 – v sobi št. 28, od 8. 4. 2002
dalje);

b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na
območju Občine Črnomelj – odločba o re-
gistraciji društva;

c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2001, potrjeno na ustreznem orga-
nu društva;

d) program dela in finančni načrt za leto
2002;

e) dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov druš-
tva, seznam članov iz območja Občine Čr-
nomelj ter podatke o višini članarine.

Za izvedbo posameznih programov mo-
rajo predlagatelji posredovati naslednje po-
datke:

a) popolno ime in naslov izvajalca pro-
grama oziroma projekta;

b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvi-
dni tudi pričakovani učinki akcije, s prika-
zom posameznih stroškov;

c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;

d) časovno dinamiko realizacije pro-
jekta.

Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa dru-
gim področjem delovanja društva, sicer vlo-
ga ne bo uvrščena v obravnavo.

5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na ob-

močju Občine Črnomelj, oziroma je pro-
gram dejavnosti zastavljen tako, da organi-
zacija vključuje v program člane iz Občine
Črnomelj;

– kvaliteta programov (množičnost vklju-
čevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);

– vključenost članov iz Občine Črno-
melj.

6. Rok za predložitev prijav in vseh
zahtevanih dokumentov je 5. 5. 2002 do
12. ure, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg
Svobode 3, Črnomelj, sprejemna pisarna
–  soba  št.  29.  Prijave  morajo  biti
oddane  v  zaprti  kuverti  z  oznako  “Javni
razpis  za  programe  socialne  varstva  za
leto  2002”.

7. Občinska uprava v 15 dneh po za-
ključku razpisa pripravi predlog izbora iz-
vajalcev in ga posreduje Odboru za družbe-
ne dejavnosti, ta pa v potrditev županu. O
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izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 15 dneh
po sprejemu sklepa župana.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene po-
godbe.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite na občinski upravi pri
Mojci Stjepanovič (tel. 07/306-11-10 ali
306-11-16).

Občina Črnomelj

Ob-66789
Komisija za oddajanje poslovnih prosto-

rov občine Brežice v skladu s Pravilnikom
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Ur. list RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori v

pritličju poslovno – stanovanjske stavbe
Černelčeva 3, Brežice, primeren za trgovi-
no z neživilskimi izdelki s sanitarijami v
izmeri 29,60 m2.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovne pro-

store pod pogojem, da jih uporabi za po-
trebe svoje dejavnosti in na lastne stroške
izvede vsa potrebna adaptacijska dela in
pridobi vso potrebno dokumentacijo za
obratovanje,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v občini
Brežice,

– novi najemnik bo poslovne prostore
lahko prevzel, ko jih bo stari najemnik iz-
praznil.

Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Od-
delku za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, soba št. 25, vsak dan od
8. do 14. ure ali po tel. 07/499-15-14.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – Komi-
sija za oddajnje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju
o oddaji poslovnih prostorov v najem ne
upošteva.

Ponudbi  je  treba  priložiti  izpisek  iz
sodnega  registra  oziroma  dokazilo  o
strokovni  usposobljenosti  prosilca  za
opravljanje  dejavnosti,  dokazilo  o  finan-
čnem  stanju  prosilca  in  potrdilo  o
stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Ob-66768
Na podlagi Zakona o postopnem zapi-

ranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvoj-
nem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št.
61/00, v nadaljevanju: ZPZRTH), Zakona
o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto
2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Proračuna Republike Slovenije za leto

2002 (Ur. l. RS, št. 103/01), Aneksa št. 1
k pogodbi št. 2511-02-910002, Go-
spodarsko finančnega načrta družbe RTH
za  leto  2002  ter  Sklepa  komisije  za
nadzor nad državnimi pomočmi št.
311-3/02-EB-183 objavlja Rudnik Trbov-
lje – Hrastnik, d.o.o.

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za

prezaposlitve in samozaposlitve
presežnih delavcev družbe RTH d.o.o.,

Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spod-

bujanje zaposlovanja presežnih delavcev
RTH d.o.o. Trbovlje pri delodajalcih na ob-
močju občin Hrastnik, Trbovlje, Laško, Liti-
ja, Radeče in Zagorje ob Savi.

S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o pre-
zaposlitvi oziroma samozaposlitvi (v nada-
ljevanju pogodba), v kateri se določijo: vi-
šina premije (4,5 mio SIT krat število pre-
zaposlenih delavcev), obveznosti prejem-
nika sredstev (sklenitev delovnega razmerja
za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti
prezaposlenega delavca in ohranitev de-
lovnih mest vsaj pet let), roki za predložitev
dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instru-
menti zavarovanja, s katerimi prejemnik
sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in
pogoji za izplačilo premije.

Nakazilo premije se izvrši na podlagi
dokazila o realizaciji prezaposlitve (oz. sa-
mozaposlitve), ki mora biti izvršena najka-
sneje 30. dan po sklenitvi pogodbe. (Op.:
dokazilo: obrazec M-1/M-2, potrjen s stra-
ni Zavoda za zdravstveno zavarovanje).

III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni po-

djetniki, zadruge) iz zasavske regije, ki ima-
jo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacij-
ska struktura ustreza razpoložljivim presež-
nim delavcem, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:

a) so registrirani po Zakonu o gospo-
darskih družbah, kot gospodarska družba
ali samostojni podjetnik,

b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,

c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,

d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega po pro-
gramu ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev,

e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov;

2. delavci RTH, ki imajo pri davčnem
organu priglašeno dejavnost kot samostoj-
ni podjetnik oziroma so družbeniki delujo-
če gospodarske družbe, kamor se bodo
samozaposliti.

Prijavitelj mora v vlogi predložiti vse
dokumente, navedene v razpisni doku-
mentaciji.

Popolne vloge bodo obravnavane na na-
čin, ki je skupaj z merili in kriteriji, oprede-
ljen v razpisni dokumentaciji.

IV. Orientacijska vrednost sredstev

Orientacijska višina sredstev znaša
193,500.000 SIT.

V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena

Sredstva morajo biti porabljena v teko-
čem letu, t.j. v letu 2002.

VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji  lahko  popolno  vlogo  v

skladu  s  prejetimi  navodili  iz  razpisne
dokumentacije pošljejo priporočeno na
naslov RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti
ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – razpis –
dodelitev  nepovratnih  sredstev“  in  s
polnim  naslovom  pošiljatelja  na  hrbtni
strani.

Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bo-
do oddali nepopolne vloge pa bodo pozva-
ni, da le-te v roku osmih dni dopolnijo.

VII. Rok za oddajo vloge in datum odpi-
ranja vlog

Prispele vloge bo naročnik v odvisnosti
od porabe sredstev obravnaval v treh de-
lih, in sicer:

– prvo odpiranje vlog bo izvedeno v po-
nedeljek, 29. 4. 2002 ob 10. uri, obrav-
navane bodo vse vloge, ki bodo prispele
na naročnikov naslov do 29. 4. 2002 do
9. ure,

– če sredstva ne bodo razdeljena po
prvem odpiranju vlog, bo drugo odpiranje
vlog izvedeno v sredo, 19. 6. 2002 ob 10.
uri, obravnavane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na naročnikov naslov do 19. 6.
2002 do 9. ure,

– če sredstva ne bodo razdeljena po
drugem odpiranju vlog, bo tretje odpiranje
vlog izvedeno v petek, 4. 10. 2002 ob 10.
uri, obravnavane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na naročnikov naslov do 4. 10.
2002 do 9. ure.

VIII. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno

obveščeni v roku 30 dni po odpiranju vlog.
Morebitne pritožbe lahko neizbrani pri-

javitelji oddajo na sedež naročnika (RTH,
Trg revolucije 12, Trbovlje) v osmih dneh
od prejetja obvestila o rezultatih razpisa.

IX. Razpisna dokumentacija
V času trajanja razpisa bo razpisna do-

kumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na sedežu družbe RTH, Trg
revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik
(tel. 03/56-26-144, int: 474, e-mail: ire-
na.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago
tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
3.000 SIT + DDV. Plačilo se lahko izvrši z
nakazilom na TR Rudnika Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trbovlje, št. 26330-0011210706,
odprt pri Banki Zasavje d.d., Trbovlje, ali
poravna v blagajni družbe vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

V primeru nakazila je potrebno na pla-
čilni nalog obvezno vpisati namen in sicer
“RD-P/S-2002“.  Plačniki  morajo  fotoko-
pijo dokazila o plačilu, skupaj s podatki o
prijavitelju, ki so potrebni za izstavitev
računa, poslati na naročnikov faks
03/565-21-00.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o.
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Razpisi delovnih
mest

Ob-66841
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/01):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodi-
šča v Krškem.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v 2.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župan-
čičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-66781
Vlada Republike Slovenije ponovno razpi-

suje prosto delovno mesto
načelnika Upravne enote Ruše.
Kandidati morajo izpolnjevati:
1. splošne pogoje, določene z zakonom,
2. posebne pogoje, ki jih določa 4. člen

Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 15/90, 5/91,18/91, 22/91,
2/91-2, 4/93, 70/97, 87/97 in 38/99):

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je polnoleten;
– da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki

je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu;

– da aktivno obvlada slovenski jezik;
3. posebne pogoje, določene v sistemi-

zaciji delovnih mest:
– da ima univerzitetno izobrazbo pravne

ali druge družboslovne smeri;
– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima opravljen strokovni izpit iz uprav-

nega postopka,
– da ima organizacijske in vodstvene spo-

sobnosti.
S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bo

opravljen razgovor in izveden izbirni posto-
pek na podlagi naslednjih kriterijev:

– motiviranosti;
– komunikacijskih sposobnosti;
– poznavanja dela oziroma pravnega okvi-

ra dela upravne enote;
– poznavanja razvojnega koncepta držav-

ne uprave;
– inovativnosti;
– ustne obrazložitve programa dela in vi-

zije razvoja upravne enote.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom

bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom. Datum sklenitve delovnega
razmerja bo določen z aktom o imenovanju.

Prijavi je treba priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda

Ministrstvo za pravosodje;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je

razvidna delovna doba;

– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu iz upravnega postopka;

– življenjepis, ki vsebuje tudi opis dose-
danjih delovnih izkušenj;

– pisni program dela in vizije razvoja
upravne enote.

Prijave z dokazili sprejema Kadrovska slu-
žba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15,
Ljubljana, v roku 8 dni po objavi tega razpisa.

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
Kandidati, ki so se prijavili že na prejšnji raz-
pis in se bodo prijavili ponovno, morajo svoji
vlogi priložiti vsa zahtevana dokazila.

O izidu bomo kandidate obvestili v roku 8
dni po sprejetju sklepa o izbiri.

Vlada Republike Slovenije

Št. 6/02 Ob-66831
Svet Centra za socialno delo Lendava na

podlagi 24. člena Statuta Centra za socialno
delo Lendava razpisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določe-
nih z zakonom, še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo šolo, ki izobražu-
je za socialno delo ali visoko ali višjo šolo:
psihološke smeri, pedagoške smeri in njunih
specialnih disciplin, upravne, pravne ali soci-
ološke smeri,

– opravljen strokovni izpit v skladu z Za-
konom o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 42/94 - odl. US, 1/99, 41/99,
36/00, 54/00 in 26/01),

– pet let delovnih izkušenj.
Kandidat bo imenovan za mandatno do-

bo 4 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Center za
socalno delo Lendava, Partizanska 61, 9220
lendava, z oznako “za razpis”.

Center za socialno delo Lendava

Št. 968/2002 Ob-66832
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani raz-

pisuje delovni mesti:
1. vodje službe za splošne in kadrov-

ske zadeve.
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne ali druge

družboslovne smeri,
– tri leta delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Delovno mesto razpisujemo za nedolo-

čen čas s polnim delovnim časom.
2. knjižničarja.
Kadnidat-ka mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– V. stopnja strokovne izobrazbe,
– tri leta delovnih izkušenj,
– znanje dela z računalnikom.
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen

čas s polnim delovnim časom. Prijave in do-
kazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Pravna fakulteta,
Dekanat, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani

Št. 149 Ob-66947
Svet Glasbene šole Franca Šturma, Ce-

lovška 98, Ljubljana, razpisuje delovno me-
sto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-

goje in posebne pogoje v skladu s 53., 92.
in 95. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01), in sicer:

– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za

svetovalnega delavca v šoli,
– ima opravljen strokovni izpit na podro-

čju vzgoje in izobraževanja v skladu z zako-
nom,

– ima pridobljeno pedagoško-andrago-
ško izobrazbo,

– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma
najmanj pet let naziv mentor,

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga bo pridobil najkasneje 1 leto po začet-
ku mandata,

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati,
ki izpolnjujejo pogoje po 143., 145., 146.,
148. in 149. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96 in 64/01) ter 43. členu Za-
kona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstve-
ne, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje šole.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je v skladu s Skle-

pom o imenovanju ravnatelja in s pridobitvijo
soglasja pristojnega ministra k imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (kopije spričeval, potrdil,
odločb, kopije delovne knjižice ipd.) in o do-
sedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenje-
pis in program oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene
šole Franca Šturma, Celovška 98, 1000
Ljubljana, z oznako: “Prijava na razpis za rav-
natelja”.

Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Glasbena šola Franca Šturma
Ljubljana

Druge objave

Ob-66799
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankar-

jeva 5, objavlja na podlagi 10. člena Pravil-
nika Ministrstva za kulturo o podeljevanju
štipendij (Ur. l. RS, št. 22/00)

pričetek zbiranja prijav za:

1. štipendije s sofinanciranjem šolnine
za specialistični študij v Republiki Sloveniji
na umetniških programih z javno veljavnos-
tjo za šol. l. 2002/2003;

2. sofinanciranje šolnin za specialistični
študij v Republiki Sloveniji na umetniških
programih z javno veljavnostjo za šol. l.
2002/2003;

3. štipendije s sofinanciranjem šolnin za
izpopolnjevanje in študij v tujini izjemno na-
darjenim na umetniških programih za šol. l.
2002/2003.

Štipendije so namenjene izjemno nadar-
jenim posameznikom. Zanje lahko zaprosi-
jo državljani Republike Slovenije, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
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Za štipendije pod 1 lahko kandidirajo
diplomanti, ki imajo status rednega podi-
plomskega študenta (nimajo statusa samo-
stojnega kulturnega delavca oziroma niso v
delovnem razmerju) in ki niso bili ob začet-
ku podiplomskega študija starejši od 30 let,
ki so dosegli pri dodiplomskem študiju pov-
prečno oceno najmanj 8, pri predmetih, zna-
čilnih za program, pa najmanj 9. Izjemoma
lahko zaprosijo tudi diplomanti, ki ne dose-
gajo tako visokih ocen, so se pa izkazali z
javno priznanim izjemnim dosežkom. Štipen-
distom, vpisanim na visokošolski zavod, ki
nima dodatnega sofinanciranja podiplom-
skega študija iz državnega proračuna, lahko
Ministrstvo za kulturo sofinancira največ do
50% njihovega deleža šolnine.

Za sofinanciranje šolnine pod 2 lahko
zaprosijo tisti, ki nimajo statusa rednega po-
diplomskega študenta (imajo status samo-
stojnega kulturnega delavca ali pa so v de-
lovnem razmerju) in ki se vpisujejo na viso-
košolski zavod, ki nima dodatnega sofinan-
ciranja podiplomskega študija iz državnega
proračuna, izpolnjujejo pa vse pogoje iz toč-
ke 1. Njihov delež šolnine se jim sofinancira
največ do 75%.

Štipendist ne sme istočasno prejemati
več štipendij.

Kandidati pod 1 in 2 morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– fotokopijo diplome ali potrdilo o diplo-

miranju in izpisek ocen vseh opravljenih iz-
pitov,

– dokazil-o(-a) o javno priznan-em (-ih)
dosežk-u (-ih),

– potrdilo o sprejemu v študijski program,
– program podiplomskega izobraževanja,
– mnenje mentorja (v zaprti kuverti),
– potrdilo o višini šolnine oziroma dele-

žu, ga mora plačati študent,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidirajo lahko tudi absolventi, ki bo-

do diplomirali do 30. septembra 2002, kar
dokažejo s potrdilom visokošolskega zavo-
da o prijavi diplome.

Za štipendije pod 3 lahko zaprosijo kan-
didati, katerih dosedanji študijski uspeh ni
nižji od prav dobrega oziroma povprečne
ocene 8, in ki so dosegli oceno odlično ozi-
roma najmanj 9 iz predmetov, značilnih za
ustrezni študijski program. Kandidati morajo
s svojim dosedanjim delom in javno priznani-
mi uspehi potrditi svojo izjemno nadarjenost.
Praviloma ne smejo biti starejši od 30 let.

Štipendije za dodiplomski študij se do-
delijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih
ni na šolah v Republiki Sloveniji.

Štipendijo lahko dobijo le kandidati, ki
niso v rednem delovnem razmerju in nimajo
statusa samostojnega ustvarjalca, vsi drugi
imajo možnost zaprositi za sofinanciranje
šolnine.

Kandidati morajo izpolnjevati poleg splo-
šnih še naslednje pogoje:

– da še niso prejemali štipendije za isti
namen,

– da obvladajo ustrezen tuji jezik.
Kandidati morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– življenjepis,
– dokazila o dosedanjem šolskem uspe-

hu (diplomo oziroma potrdilo o diplomiranju,
izpisek ocen vseh opravljenih izpitov oziroma
potrdilo o maturi z ocenami) in drugih javno

priznanih uspehih (nagrade,pomembne se-
lekcije,…),

– mnenje dveh strokovnjakov o kandida-
tovih sposobnostih (v zaprtih ovojnicah),

– študijski program in potrdilo o spreje-
mu vanj,

– predstavitev in utemeljitev izbora šole,
– uradne podatke o stroških morebitne

šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če

gre za dodiplomski študij (podiplomski študij
lahko traja največ 2 leti),

– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali po-

leg študijskega uspeha, javnih dosežkov in
študijskega programa tudi:

– ugled šole oziroma strokovnjaka, pri ka-
terem bo potekalo izpopolnjevanje oziroma
šolanje,

– možnost oziroma nemožnost enako
kvalitetnega šolanja v Republiki Sloveniji.

Ob enakih kvalitativnih predpostavkah bo-
do imeli prednost kandidati, ki zaprošajo za
sofinanciranje.

Kandidirajo lahko tudi absolventi, ki bodo
diplomo opravljali do 15. julija, kar dokažejo
s potrdilom visokošolskega zavoda, in kandi-
dati, ki bodo morebitni sprejemni izpit oprav-
ljali v juniju ali juliju. Pred sklenitvijo pogodbe
bodo taki izbrani kandidati morali predložiti
potrdilo o opravljeni diplomi.

Kandidati dobijo prijavne obrazce v vlo-
žišču Ministrstva za kulturo (pod 1 prijavni-
ca Š-1, pod 2 prijavnica Š-2, pod 3 prijav-
nica Š-3,), v času uradnih ur: ponedeljek
in petek med 10. in 13., sreda med 10. in
12. ter 13. in 15. uro in na internetu:
http://www.gov.si/mk.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ku-
verti, pod točko 1 in 2 z oznako “Štipendije
– študij v RS” do 10. septembra 2002,
pod točko 3 pa pod oznako “Štipendije –
študij v tujini” do 10. maja 2002. Za pravo-
časne prijave se bodo štele tiste, ki so bile
predložene vložišču Ministrstva za kulturo
do 15. ure zadnjega dne posameznega
zgoraj navedenega roka, in tiste, ki so bile
oddane kot priporočene poštne pošiljke
do 24. ure zadnjega dne posameznega
zgoraj navedenega roka. Vloge, prispele
oziroma oddane po preteku roka, se bodo
štele za prepozne.

Prijave bodo obravnavale strokovne ko-
misije po zaključku in izdelale na osnovi me-
rila odličnosti prioritetni vrstni red. Izbor pa
bo opravljen tudi v skladu s finančnimi mož-
nostmi. Vsi kandidati bodo o izidu razpisa
pisno obveščeni.

Ministrstvo za kulturo

Ob-66835
Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11,

Ljubljana, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. skladišče v Gornji Drenovi pri Reki s

pripadajočimi prostori (386 m2 in zemlji-
ščem (1.604 m2, vpisano v z.k. vložku 671,
parc. št. 2023, k.o. Drenova;

2. gospodarsko poslopje (758 m2, z dvo-
riščem (716 m2) parc. št. 1254/1, park
(212 m2) parc. št. 1249/2 in dvorišče
(85 m2) parc. št. 1250/2 – vse z.k. vložek
št. 576, k.o. Spodnja Šiška. Nepremičnine

se nahajajo ob Malgajevi in Medvedovi cesti
v Šiški v Ljubljani;

3. dvorišče (347 m2) s cisternami (6 x
73 m2) skupne kapacitete 4.200.000 litrov
parc. št. 1236/2, poslovna stavba – črpali-
šče (97 m2) z dvoriščem (390 m2) parc. št.
1237/1, dvorišče (231 m2) parc. št.
1246/1, dvorišče (68 m2) parc. št. 1247/2,
vse z.k. vložek št. 1967, k.o. Spodnja Ši-
ška in železnica (423 m2) parc. št. 1236/4,
z.k. vložek št. 351, k.o. Spodnja Šiška.
Objekti in zemljišča se nahajajo ob železni-
ški progi Ljubljana – Jesenice z vhodom s
Frankopanske ulice v Šiški v Ljubljani;

4. zemljišče (285 m2) parc. št. 1006/16,
zemljišče (25 m2) parc. št. 1006/15, z.k.
vložek št. 1312 k.o. Spodnja Šiška. Zemlji-
šča ležijo ob Celovški cesti v Šiški v Ljubljani.

Ponudniki so lahko pravne osebe regis-
trirane v Republiki Sloveniji in fizične osebe,
državljani Republike Slovenije, ki bodo pra-
vočasno poslali ponudbo za posamezno ne-
premičnino.

Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika,
– potrditev o državljanstvu oziroma over-

jeni izpisek iz sodnega registra,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo v

10 dneh po objavi na naslov: Slovenijavino,
d.d., Frankopanska 11, 1000 Ljubljana, z
oznako »Ne odpiraj – zbiranje ponudb«.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »vi-
deno – kupljeno«.

Prenos lastnine bo mogoč takoj po pla-
čilu kupnine.

Prometni davek in stroške prenosa la-
stništva plača kupec.

Prodajalec si pridrži pravico, da ne sprej-
me nobene ponudbe.

Vse dodatne informacije o nepremični-
nah lahko dobite pri Borisu Zajcu, tel.
01/300-48-04, med 9. in 10. uro.

Slovenijavino, d.d.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-028/40-2000 Ob-66884
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 41, kjer je vpisana Nova Slo-
venija – Krščanska ljudska stranka, s
skrajšanim imenom Nova Slovenija in kra-
tico imena N.Si, vpiše sprememba statuta
in sedeža, ki se spremeni iz: Kogojeva 2,
Ljubljana, v: Cankarjeva 11, Ljubljana.

Št. 1341/03-028/40-2000 Ob-66885
V register političnih strank se pod zapore-

dno številko 37, kjer je vpisana Stranka de-
mokratske akcije Slovenije, s skrajšanim
imenom SDA Slovenije in s kratico imena
SDAS, vpiše sprememba statuta in sedeža,
ki se spremeni iz: Cesta dveh cesarjev 63,
Ljubljana, v Mlakarjeva 14, Šenčur.

Kot zastopnik stranke se v register
političnih strank vpiše Mehmed Hadžić,
vršilec dolžnosti predsednika stranke.
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Ob-66829
Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS, Kersni-

kova 6, Ljubljana objavlja

skrajšano letno poročilo prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

Zap. št. Postavka Znesek v SIT

I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega proračuna 35,149.128
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 16,031.872
3. Prispevki pravnih

in fizičnih oseb ter zasebnikov 2,518.000
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb

ter posameznikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki 26,007.000
CELOTNI PRIHODKI 79,706.000

II. ODHODKI
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki 54,332.000

CELOTNI ODHODKI

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 25,374.000

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

skrajšano letno poročilo sredstev in virov sredstev na dan
31. 12. 2001

Zap. št. Postavka Znesek v SIT

I. SREDSTVA
1. Opredmetena osnovna sredstva 1,854.000
2. Dolgoročne finančne naložbe 781.000
3. Kratkoročne finančne naložbe 5,446.000
4. Denarna sredstva na računih 16,930.000
5. Druga sredstva 5,013.000

SKUPAJ SREDSTVA 30,024.000

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Ustnovitveni vložek 1,373.000
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 3,277.000
4. Druge obveznosti do virov sredstev 25,374.000

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 30,024.000

Demokratična stranka upokojencev
Slovenije - DeSUS

Ob-67006
Stranka mladih Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 12.

2001

Zap. št. Postavka Znesek v SIT

I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega proračuna 33,452.552
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb

ter zasebnikov 600.000
4 Prispevki pravnih in fizičnih oseb

ter zasebnikov,ki
presegajo v zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki 3,783.788
CELOTNI PRIHODKI 37,836.340

II. ODHODKI
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki 32,004.288

CELOTNI ODHODKI 32,004.288

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 5,832.052

IV. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju leta 2001

Zap. št. Postavka Znesek v SIT

I. SREDSTVA
1. Opredmetena osnovna sredstva 757.500
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 5,716.917
5. Druga sredstva

SKUPAJ SREDSTVA 6,474.417

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
1. Ustanovitveni vložek 3.018
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Druge obveznosti do virov sredstev 6,471.399

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 6,474.417

Stranka mladih Slovenije

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 114-2/02-309 Ob-66878
Statut Sindikata delavcev STO RAV-

NE,  s sedežem na Ravnah na Koroškem,
Koroška cesta 14, se z dnem 20. 3. 2002,
hrani pri Upravni enoti Ravne na Koroškem
in je vpisan v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 6.

Št. 028-3/02 Ob-66879
Pravila Sindikata družbe ETI - SAINT

GOBAIN AC, d.o.o., Bakovnik 4a, Kam-
nik, se hranijo pri Upravni enoti Kamnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 46 z dne 27. 2.
2002.

Št. 028-2/2002-2 Ob-66880

Pravila Sindikata delavcev trgovine
Slovenije, Podružnica Svobodnega sin-
dikata Mercator - E-Merkur, Ljubljana,
Dunajska 107, Zveze svobodnih sindi-
katov Slovenije, sprejeta na ustanovnem
zboru dne 12. 2. 2002, se hranijo pri Uprav-
ni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sindi-
kata pod št. 2 za leto 2002 dne 25. 2. 2002.

Ob-66881
V statutu Sindikata Ljubljanske ban-

ke, Banke Domžale, d.d. s sedežem v
Domžalah, ki se hrani v Upravni enoti

Domžale pod zaporedno št. 21 od 28. 4.
1993 dalje, se spremeni ime sindikata, ta-
ko da se glasi: Sindikat delavcev Banke
Domžale d.d., Skupina NLB.

Št. 024-1/02 Ob-66883
Pravila Sindikata ZSSS Mercator Go-

renjska in zapisnik zbora članov sindi-
kata ZSSS v družbi Mercator Gorenjska,
sta v hrambi pri Upravni enoti Škofja Loka.

Pravila in zapisnik sta vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno število 74.

Sindikatu ZSSS Mercator Gorenjska je
dodeljena matična številka Statističnega ura-
da Republike Slovenije – 1133101.

Št. 024-1/2002-1401 Ob-66893

Pravila Sindikata podjetja kmetijsko-goz-
darske zadruge Ledina Slovenj Gradec, so
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bila sprejeta v hrambo na Oddelku za dru-
žbenoekonomski razvoj občine Slovenj Gra-
dec z odločbo št. 024-26/93 z dne 4. 5.
1993 in vpisana v evidenco statuta sindika-
tov pod zaporedno št. 25.

Zaradi organizacijskih sprememb - združi-
tve zadrug, se je spremenil naziv in naslov
sindikata, ki se odslej glasi Sindikat Koroške
kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., Celj-
ska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 1/2002 pri Upravni enoti Slovenj
Gradec. Predsednik sindikata in zakoniti za-
stopnik sindikata je Alenka Pečnik.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-66871
Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založ-

ništvo Sraka international d.o.o. Novo me-
sto, Valantičevo 17.

Lastniki z najmanj 5% deležem v kapita-
lu: Vovk Drago, Valantičevo 17, 8000 Novo
mesto, Vovk Božica, Valantičevo 17, 8000
Novo mesto.

Viri financiranja: ekonomska propagan-
da (reklamni oglasi).

Direktor: Vovk Drago, Valantičevo 17,
8000 Novo mesto.

Objave gospodarskih
družb

Ob-66874
Družba Protokol d.o.o. Koper, v skladu

z določbo 533.f člena ZGD, obvešča, da je
pri pristojnemu registrskemu sodišču pre-
dložila delitveni načrt. Vse svoje družbenike
družba opozarja na njihove pravice iz dru-
gega in tretjega odstavka 533.f člena ZGD,
vse upnike pa na njihove pravice iz petega
odstavka 533.f člena ZGD.

Protokol d.o.o. Koper

Odkupi poslovnih deležev
družb

Št. 04-1499/02 Ob-66877
Uprava družbe Certus Maribor d.d.

objavlja
v skladu s četrtim odstavkom 465. člena

Zakona o gospodarskih družbah, da ima dru-
žba Veritas, družba za finančne in gospodar-
ske posle, d.d., Partizanska 30, Maribor, v
družbi Certus avtobusni promet Maribor d.d.,
Linhartova 22, Maribor, večinski delež, ki
predstavlja 54,54% glasovalnih delnic.

Certus Maribor d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-66870
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah direktor družbe Lesni-
na MTF podjetje za marketing, trgovino, fi-
nance in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, Ljubljana, ki je v sodnem re-
gistru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisa-
na v vložek št. 1/17741/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki ga je edini ustanovitelj Franc Tomažin

sprejel dne 22. 3. 2002:
Osnovni kapital družbe, ki je doslej zna-

šal 18,000.000 SIT, se zmanjša za
15,000.000 SIT, tako, da odslej znaša
3,000.000 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo v
prostorih družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Lesnina MTF, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

Ob-67014
V sklicu 6. seje skupščine delniške

družbe Plama-pur, d.d., Podgrad, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 24-25 z dne
22. 3. 2002, Ob-66123 (stran 2498), se v
3. točki dnevnega reda, 2. podtočka, prva
alinea, drugi stavek pravilno glasi:

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje v roku 60 dni od dneva skup-
ščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisa-
nih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v
Centralni klirinško-depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 29. 4. 2002.

Plama-pur, d.d., Podgrad

Ob-66823
Skladno s 16. členom Statuta Factor ban-

ke d.d., Ljubljana, sklicuje uprava banke

6. redno skupščino delničarjev
Factor banke d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 9. maja 2002 ob 13. uri,
v sejni sobi Factor banke d.d., Tivolska 48 v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in iz-

volitev delovnih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-

voli predsednika skupščine, dvočlansko ve-
rifikacijsko komisijo in imenuje notarko Ne-
venko Tory za sestavo notarskega zapisa.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine del-
ničarjev.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju za leto 2001 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejema letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2001 z mne-
njem nadzornega sveta.

4. Letno poročilo o poslovanju Factor
banke d.d. v letu 2001 z mnenjem nadzor-
nega sveta

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejema letno poročilo
o poslovanju Factor banke d.d. za leto 2001
in mnenje nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu. Istočasno podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za preteklo leto, s
katero potrjuje kot uspešno njuno delo v
letu 2001.

5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: bilančni čisti dobiček iz
leta 2001 v znesku 236,623.206,64 SIT
se v celoti razporedi v druge rezerve banke.

6. Imenovanje revizorja banke za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
za leto 2002 se imenuje revizijska družba
PriceWaterhouseCoopers d.d., Ljubljana.

7. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Skladno z 18. členom statuta Factor

banke se skupščine delničarjev banke lah-
ko udeležijo vsi delničarji banke, na njej
pa lahko uresničujejo svojo glasovalno
pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev
Factor banke d.d. vsaj pet delovnih dni
pred zasedanjem skupščine in ostanejo
vpisani do konca zasedanja. Pooblaščen-
ci, ki zastopajo posamezne delničarje ban-
ke, predložijo pred začetkom skupščine
delničarjev veljavno pooblastilo za zasto-
panje. Verifikacija poooblastil se bo pri-
čela 15 minut pred zasedanjem skupšči-
ne delničarjev.

Gradivo za skupščino delničarjev bo del-
ničarjem posredovano po pošti, na voljo pa
jim je tudi na sedežu banke, Železna 16,
Ljubljana.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna bo ponovno zasedanje skupščine del-
ničarjev dne 9. maja 2002 ob 14. uri, z
istim dnevnim redom in bo sklepčno ne gle-
de na število prisotnih delničarjev in njihovih
pooblaščenecev oziroma delež kapitala, ki
ga bodo zastopali.

Factor banka, d.d., Ljubljana
uprava banke

Ob-66827
Na podlagi 43. člena Statuta družbe

Transport Krško, d.d. sklicujem

7. skupščino delničarjev,
ki bo 13. 5. 2002 ob 14. uri v poslovnih

prostorih družbe z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje predsedujočega skup-
ščine in dva preštevalca glasov.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pre-

dlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 2001 z mnenjem revizor-
ja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 2001 z mnenjem revi-
zorja.

4. Pokritje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pokri-

tje izgube za leto 1997, in sicer delno iz
dobička iz leta 1998 in s presežkom vpla-
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čanega kapitala. Izguba za leta 1999,
2000 in 2001 se pokrivajo v skladu z za-
konom.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščeno revizijsko družbo za leto 2002
skupščina imenuje EPIS d.o.o. Celje.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žr-
tev 133, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se o objavljenih predlogih
odloča po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave delniške družbe v Krškem, Cesta
krških žrtev 133, pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic pridejo na skupščino pred zase-
danjem.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovni sklic uro
kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Transport Krško, d.d.
direktor

Ob-66834
Na podlagi 51. člena Statuta delniške

družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, vas vabi-
mo na

10. redno sejo skupščine družbe,

ki bo v četrtek, 16. maja 2002 ob 12.
uri, v prostorih Športne loterije d.d., v Ljub-
ljani, Cigaletova 15/I.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
3. Potrditev poročila o poslovanju delni-

ške družbe in revizijskega poročila za leto
2001.

4. Predlog delitve bilančnega dobička.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
6. Izbira revizorja za revidiranje poročil

za leto 2002.
Predlogi sklepov:

1. Sklep k 1. tč.: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in notar skupščine
po predlogu uprave.

2. Sklep k 2. tč.: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Sklep k 3. tč.: potrdi se predloženo
poročilo o poslovanju delniške družbe in
revizijsko poročilo za leto 2001.

4. Sklep k 4. tč.: potrdi se predlog delitve
dobička za leto 2001 po predlogu uprave.

5. Sklep k 5. tč.: potrdi se spremembe
statuta delniške družbe po predlogu uprave
in nadzornega sveta.

6. Sklep k 6. tč.: potrdi se revizijska hiša
za revidiranje poročil za leto 2002 po pre-
dlogu uprave.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je naj-
kasneje do 14. 5. 2002.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.

Gradivo za skupščino je posredovano s
sklicem 29. redne seje nadzornega sveta
družbe, besedilo sprememb statuta pa je
dostopno na sedežu družbe.

Športna loterija in igre na srečo, d.d.
Janez Bukovnik
direktor družbe

Ob-66837
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta

delniške družbe Kompas hoteli Bled, d.d.
in skladno z določbami Zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

1. sejo skupščine
delniške družbe Kompas hoteli Bled,

d.d.,
ki bo v petek, dne 10. maja 2002 v sejni

sobi Kompas hotela Bled, Cankarjeva 2,
Bled, ob 12. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednico skupščine izvoli Danico Klemenc in
za preštevalca glasov Saša Pazlar in Ivica
Topolovec.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe za leto 2000 v
predloženem besedilu. Sestavni del poroči-
la je tudi revizijsko poročilo in revizijsko mne-
nje o računovodskih izkazih na dan 31. 12.
2000.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep, da ostaja izguba iz leta 2000 v
višini 23,634.000 SIT nepokrita.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina za pooblaščenega
revizorja za leto 2001  EOS Revizija d.o.o.,
Ljubljana.

5. Ugotovitveni sklep o prenehanju man-
data članov nadzornega sveta družbe in pre-
dlog za imenovanje članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarjev ter seznanitev
s članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da z dnem 2. 10. 2001 preneha mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta dru-
žbe. Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da v nadzorni svet namesto
dosedanjih članov nadzornega sveta, ki jim
je prenehal mandat, se za člana nadzorne-
ga sveta, predstavnika delničarjev imenu-
jeta:

– Franc Gajšek,
– Darko Vouk.
Skupščina se seznani s članom, ki ga je

imenoval svet delavcev kot svojega pred-
stavnika v nadzornem svetu družbe.

Mandat novo imenovanih članov nadzor-
nega sveta je štiri leta in začne teči z dnem
izvolitve.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,  nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so najka-
sneje 10 dni pred sejo skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe in ki najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo svo-
jo udeležbo na skupščini osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo
družbe Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarje-
va 2, 4260 Bled.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen o prvi točki, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu
dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazlože-
ni.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom
(drugi sklic). V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
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družbe na Bledu, Cankarjeva 2, vsak delav-
nik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Kompas hoteli Bled, d.d.
uprava družbe

Nasprotni predlog

Ob-67015
Uprava Plame-pur d.d., Podgrad, na

podlagi Zakona o gospodarskih družbah
sporoča delničarjem

nasprotne predloge

sklepov skupščine, sklicane za dne
25. 4. 2002:

1. delničarja Kmečka družba holding
d.d., Ljubljana:

– k dnevnemu redu skupščine, tako da
se zamenja obravnava 7. točke, ki postane
5. točka, sedanja 5. točka pa postane 7.
točka dnevnega reda,

– k 7. točki dnevnega reda predlaga
spremembo in dopolnitev Statuta družbe ta-
ko, da se v predlogu in v prečiščenem be-
sedilu statuta spremeni število članov NS iz
5 na 6,

– k 5. točki dnevnega reda predlaga iz-
volitev novih članov NS. Drugi stavek pre-
dloga sklepa se glasi: skupščina izvoli na-
slednje člane nadzornega sveta, predstav-
nike delničarjev: Julijana Batič, Igor Bratina,
Tomaž Lahajner in Vojko Kokoravec.

Delničar KD Holding d.d. sporoča, da
bo ugovarjal predlaganim sklepom na skup-
ščini in poskušal druge delničarje pripraviti
do tega, da bodo glasovali za nasprotne
predloge.

2. delničarja Gorana Ujčiča, Bač 150,
6253 Knežak:

– k 5. točki dnevnega reda predlaga iz-
volitev novih članov nadzornega sveta.

Drugi stavek predloga se glasi: skupšči-
na izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev: Ivan Barba, Julija-
na Batič, Igor Bratina.

Obrazložitev: sestava NS, v kateri je član
tudi Ivan Barba kot predstavnik malih delni-
čarjev, ki imajo skupaj več kot 45% delež
delnic, bi pripomogla k temu, da bi bili inte-
resi vseh delničarjev usklajeni in ne bi priha-
jalo do prevelikih razhajanj v pogledih ter
omogočila še večji napredek družbe, za kar
si vsi prizadevajo.

Stališče uprave in nadzornega sveta k
nasprotnim predlogom:

– k nasprotnim predlogom delničarja KD
Holding d.d., Ljubljana:

– uprava in nadzorni svet soglašata s
spremembo dnevnega reda,

– uprava in nadzorni svet ne podpira-
ta sprememb oziroma dopolnitev statuta, s
katerimi bi se povečalo število članov nad-
zornega sveta. Sedanje število članov nad-
zornega sveta povsem ustreza velikosti in
razmeram družbe Plama-pur,

– k nasprotnemu predlogu delničarja
Gorana Ujčiča:

– uprava in nadzorni svet nasprotne-
mu predlogu ne nasprotujeta.

Plama-pur, d.d., Podgrad
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
V objavi začetka stečajnega postopka na

Okrožnem sodišču v Celju, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002,
S-66399, St 97/2001-12, se ime stečaj-
nega dolžnika pravilno glasi: Sirše Matjaž
s.p., Trgovina in storitve Sintex, Šlandrov
trg 21, Žalec (matična številka: 5646544).

Uredništvo

St 14/94-462 S-66750
To sodišče pod opr. št. St 14/94 v ste-

čajnem postopku nad dolžnikom Libela, In-
dustrija tehtnic in finomehanike p.o. v
stečaju, razpisuje 4. narok za preizkus ter-
jatev, ki bo dne 6. junija 2002 ob 13. uri v
sobi št. 106/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 3. 2002

St 110/2001 S-66751
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Merinka Maribor d.d. Maribor dne
10. 5. 2002 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnje-
ga sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2002

St 7/2001 S-66752
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku, pod opr. št. St 7/2001 sklep z dne 21.
3. 2002:

stečajni postopek nad dolžnikom Pre-
tok Fit, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o. Ilirska Bistrica, Vojkov drevored
14, Ilirska Bistrica, se začne in takoj za-
ključi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2002

St 38/2000 S-66753
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku, pod opr. št. St 38/2000 sklep z dne
21. 3. 2002:

stečajni postopek nad dolžnikom Quali-
ty Service, Trgovina, posredništvo in sto-
ritve d.o.o. Ankaran, Cesta na Prisojo 2,
Ankaran, se začne in takoj zaključi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2002

St 224/2000 S-66754
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Hoby d.o.o. – v
stečaju, Lukovica 49, Lukovica za dne
13. 5. 2002 ob 11.45 v sobi 368/III tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med

Objave sodišč
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljni
dne 22. 3. 2002

St 36/2000 S-66755
To sodišče je s sklepom St 36/2000 z

dne 27. 3. 2002 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Besim
Hoxaj s.p., Veliki Obrež 8, Dobova, ker
premoženje dolžnika ne zadošča niti za po-
plačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti skle-
pa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem,
dne 27. 3. 2002

St 1/2002 S- 66756
To sodišče je s sklepom St 1/2002 z

dne 27. 3. 2002 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku
EXTRA-FORM storitve in trgovina d.o.o.,
Kvedrova 21, Sevnica, ker premoženje
dolžnika ne zadošča niti za poplačilo stro-
škov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 3. 2002

St 6/2002-8 S-66757
Z dnem 27. 3. 2002 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom BEBA SHOP, Tr-
govina s pleteninami in tekstilom Koro-
šec Irma s.p. Boreci 1, Križevci pri Ljuto-
meru.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika  pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega
stečajnega postopka. K vsaki prijavi terjatve
je potrebno priložiti dokaz o plačilu sodne
takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene ter-
jatve, vendar najmanj 1.700 SIT in največ
34.000 SIT. Sodna taksa se plača na žiro
račun sodnih taks tega sodišča št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 24. 6. 2002 ob 13. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 27. 3. 2002 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice za-
četka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 3. 2002

St 39/2001 S-66758
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

39/2001 z dne 14. 2. 2002 potrdilo prisil-
no poravnavo nad dolžnikom Simen Inže-
niring d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagar-
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ja 49, Kranj, matična številka 595133, ši-
fra dejavnosti 45.330 in njegovimi upniki,
izglasovano na naroku za prisilno poravnavo
dne 14. 2. 2002.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v šest
razredov, kot sledi:

– Razred 1: Terjatve upnikov, na katere
prisilna poravnava nima pravnega učinka, to
je terjatve oločitvenih in izločitvenih upnikov;

– Razred 2: Priviligirane terjatve delav-
cev po 160. členu ZPPSL, na katere prisil-
na poravnava nima vpliva;

– Razred 3: Terjatev upnika Gorazda
Kužnika, ki je privolil v konverzijo svoje ter-
jatve v poslovni delež dolžnika;

– Razred 4: Terjatve upnika DURS, za
katerega je predvideno poplačilo 20% ugo-
tovljene glavnice, povečane za obresti 0,5
TOM od 27. 9. 2001 dalje do izteka roka za
izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi,
pri čemer se obresti, natekle do dneva po-
stopka prisilne poravnave, v skladu s 16.
členom ZFPP odpišejo;

– Razred 5: Terjatvi strateških partner-
jev Merkur d.d. Naklo in Galkoplast Šraj
d.o.o., ki bosta poplačani v višini 100% ugo-
tovljene glavnice in natečenih obresti do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve, povečane za obresti 0,50 TOM od 27.
9. 2001 do izteka roka za izpolnitev obvez-
nosti po prisilni poravnavi, in sicer v roku 5
let od datuma pravnomočnosti sklepa o po-
trjeni prisilni poravnavi, pri čemer sta oba
upnika pristala, da se jima terjatev namesto
v denarju, izplača v drugačni obliki;

– Razred 6: Terjatve upnikov, ki bodo
poplačane v višini 20% ugotovljene glavnice
in natečenih obresti, do dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave, povečane za
obresti 0,50 TOM od 27. 9. 2001 do izteka
roka za izpolnitev obveznosti po prisilni po-
ravnavi, in sicer v roku enega leta od datu-
ma pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisil-
ni poravnavi.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov terjatev ter upnikov, katerih
terjatve niso bile prerekane z navedbo ugo-
tovljeni terjatev, so razvidni iz prilog 1 in 2 in
sta sestavni del sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udelžili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 6. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 3. 2002

St 42/2001-17 S-66759
To sodišče je s sklepom opr. št. St

42/2001, z dne 27. 3. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom Mori
Rado s.p., Apolloplast, Izdelovanje ko-
vinskih in plastičnih predmetov, Gorše
15, Libeliče, matična številka 5204655,
šifra dejavnosti 1211.

Odslej firma glasi: Mori Rado s.p., Apol-
loplast, izdelovanje kovinskih in plastičnih
predmetov – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
ne Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glav-
ni trg 39.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

I. narok za preizkus terjatev bo dne 19.
junija 2002, ob 9. uri v sobi št. 38, tega
sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 27. 3.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 3. 2002

St 7/2002 S-66760
To sodišče je s sklepom opr. št. St

7/2002, z dne 27. 3. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Valido Stil kon-
fekcija d.o.o., Dornavska cesta 6, Ptuj,
matična številka: 1451545, šifra dejavno-
sti: 85.325.

Odslej firma glasi: Valido Stil konfekcija
d.o.o., Dornavska cesta 6, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 6.
2002, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 3. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 3. 2002

St 5/2002 S-66761
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2002 z dne 25. 3. 2002 na podlagi 1.
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Ferati Remzi,
s.p., Splošno zidarska dela, Ledine 6,
Kranjska Gora, matična številka 5467693
in ga takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz registra samostojnih podjetnikov.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 3. 2002

St 39/2001 S-66762
To sodišče je s sklepom opr. št. St

39/2001 z dne 27. 3 2002, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo
Potočnik, Potočnik Rudolf s.p., Golava-
buka 28, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
na podlagi I. odstavka 99. člena ZPPSL,
začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 49-0668/95 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 3. 2002

St 18/02-12 S-66763
To sodišče je s sklepom St 18/02 dne

26. 3. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vibroser Trgovina d.o.o., Ljub-
ljana, Pot na Rakovo Jelšo 131, Ljublja-
na, matična številka: 5832799, šifra dejav-
nosti: 33.100.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžne 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 1. 7. 2002 ob 12.30, soba 368 tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2002

St 50/2002 S-66886
To sodišče je s sklepom St 50/2002

dne 27. 3. 2002 začelo likvidacijski posto-
pek nad premoženjem dolžnika Zoepritz
d.o.o., Jurjevica 40, Ribnica.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Olga Tanko iz Ribnice.

Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča in v zemljiški knjigi Okraj-
nega sodišča v Kočevju.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2002 ob 10.45 soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 27. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2002

St 43/2001 Ob-66887
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2001 z dne 8. 8. 2001 začelo likvidacij-
ski postopek nad kasneje najdenim premo-
ženjem iz sodnega registra izbrisanega dol-
žnika Ostrog Export, trgovina in storitve
d.o.o., Maribor, Ul. Arnolda Tovornika 6.

Za likvidacijsko upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ekonomistka,  stan. Lorbe-
kova 17, Limbuš.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 6.
2002 ob 10. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.
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Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 8. 1. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2002

St 64/2001 S-66889
Predlogu dolžnika ELING, kadrovsko

podjetje d.o.o., Tržaška 23, Maribor, za
ustavitev postopka prisilne poravnave se
ugodi in se postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom ELING, kadrovsko podjetje
d.o.o., Tržaška 23, Maribor ustavi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2002

St 100/2001 S-66890
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 100/2001 sklep z dne 29. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Z & J
d.o.o., Proizvodno, trgovsko podjetje,
Stranice 95, Stranice (matična številka
5685010), se zaključi v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 17. aprila 2002 ob
10.30, soba št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Z & J d.o.o., Pro-
izvodno, trgovsko podjetje, Stranice 95,
Stranice (matična številka 5685010), iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 02/00043 IZ-6065
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00043, se v izvršilni zadevi
upnice Probanke d.d. Gosposka ul. 23, Ma-
ribor, proti dolžniku in zastavitelju Color stu-
dio, propagandne storitve in trgovina d.o.o.,
Trg Celjskih knezov 10, Celje, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v znesku
8,310.000 SIT s pp, po pogodbi o kratko-
ročnem kreditu z dne 20. 9. 2001 in v
znesku 1,600.000 SIT s pp, po pogodbi o
kraktoročnem kreditu z dne 8. 10. 2001, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na pod-
lagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ,
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer nepremičnine po-
slovnega prostora v stavbi Trg Celjskih kne-
zov 10, stoječa na parc. št. 2057, v skupni
izmeri 51,40 m2, s pripadajočim sorazmer-
nim deležem na funkc. zemljišču, kar v na-
ravi predstavlja lokal, vetrolov, delavnice,
WC, in predsobo, ki jih je dolžnik in zastavi-
telj pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 4. 9. 2001.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 3. 2002

Z 2002/00041 IZ-6034
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00041, ki ga je dne 7. 3. 2002 izda-

lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na dvoinpolsobnem stanovanju št.
6, v izmeri 71,24 m2, v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka in s pripadajočim klet-
nim prostorom v Domžalah, Ulica Matije
Tomca 1 (prej Ljube Šercerja 1), stoječega
na parcelah št. 3894, 3898 in 3899, vse
k.o. Domžale ter garažnega boksa št.
151/1, v izmeri 2,50 m2 x 4,80 m2, stoje-
čega na parcelah št. 3094/4, 3086/2,
3085 in 3084, vse k.o. Domžale, zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale d.d.,
Domžale, bančne skupine Nove Ljubljan-
ske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 3. 2002

Z 2002/00055 IZ-6035

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00055, ki ga je dne 5. 3. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru z oznako
SPB-1/I. faza, ki se nahaja v II. nadstropju
jedrnega dela elementa “C” med osema 16
in 17, v izmeri 75 m2 in poslovni prostor, ki
se nahaja v II. nadstropju jedrnega dela ele-
menta “C” med oseba 15 in 16 ter d in f v
izmeri 75 m2, oba v naravi del poslovno-sta-
novanjskega objekta, ki je označen z naslo-
vom Domžale, Ljubljanska 80, stoječega na
parc. št. 3868, k.o. Domžale, ki je last za-
staviteljic, zastavna pravica v korist upnika
BKS leasing d.o.o., Komenskega 12, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 115.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2002

In 2/02 IZ-6067

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe v izvršilni zadevi upnice
Krekove banke d.d., Slomoškov trg 18, Ma-
ribor, ki ga zastopa odv. Marko Zorman iz
Kopra, zoper dolžnika Jadrana Ražmana,
Dekani 13, zaradi izterjave 16,524.921,50
SIT s pp, dne 4. 3. 2002 sklenilo:

zarubi se nepremičnina – poslovni pro-
stor z oznako G3, kot del objekta Oskrbni
center Ankaran, skupne površine 67,40 m2,
ki leži na parc. št. 1361/1, k.o. Oltra, na
naslovu Srebrničeva 13, Ankaran. Poslovni
prostor je last dolžnika, na podlagi pogod-
be o nakupu lokala v Oskrbnem centru An-
karan, št. OCA-023-91 z dne 26. 11. 1991,
sklenjene med SGP Primorje Ajdovščina in
dolžnikom.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovi nepremičnini. Dolžniku
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer sto-
ri kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v kopru
dne 4. 3. 2002

Z 01/00152 IZ-6072

Na podlagi sporazuma strank, sklenje-
nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 626/2001 z dne 14. 2.
2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z
01/00152 z dne 19. 12. 2001, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, do dol-
žnika Janeza Starmana iz Kopra, Izletniška
pot 28, na podlagi kreditne pogodbe št.
5273140 2885/27 z dne 6. 12. 2001, v
višini 14,700.000 SIT s pripadki, roki in
pogoji kot so razvidni iz citiranega notarske-
ga zapisa in kreditne pogodbe, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer stanovanje št. 14, na naslovu
Kozlovičeva 5 v Kopru, v skupni izmeri
48 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše,
ki leži na parc. št. 229/18, z.k. vl. št. 1326,
k.o. Semedela, kar je dolžnik - zastavitelj
pridobil s prodajno pogodbo, sklenjeno dne
30. 11. 2001, s prodajalko Sonjo Fabič,
overjeno pri notarju Dravu Ferligoju iz Ko-
pra, pod št. Ov 8349/01 z dne 5. 12.
2001.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 3. 2002

In 2001/00121 IZ-6029

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2001/00121 z
dne 14. 2. 2002, je bil dne 7. 3. 2002
opravljen v korist upnika Sparkassen Lea-
sing, družba za financiranje d.o.o., Dunaj-
ska 63, Ljubljana, prej A.A.L. Alpe-Adria-Le-
asing d.o.o., Ljubljana, ki ga zastopa Zoran
Hartman, odvetnik v Ljubljani, rubež stano-
vanja v stanovanjski hiši Deteljica 7, Tržič,
št. 12, 3. nadstropje, v izmeri 39,24 m2, ki
je last dolžnice Simone Valjavec, Kovorska
c. 21, Tržič.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 3. 2002

I 2001/02703 IZ-6526

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02703 z
dne 22. 2. 2002, je bil dne 14. 3. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Komunale Kranj
d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Me-
stne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, 3.
Elektro Gorenjske d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d., Blei-
weisova c. 14, Kranj, njega pa odvetnik
Bogdan Greif iz Kranja in 4. Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zastopa od-
vetnik Bogdan Greif iz Kranja, rubež stano-
vanja št. 35, v V. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Janeza Puharja 4,
Kranj, ki je last dolžnice Verice Varga, Ul.
Janeza Puharja 4, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2002
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I 2001/02710 IZ-6527
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/02710 z
dne 22. 2. 2002, je bil dne 14. 3. 2002,
opravljen v korist upnikov 1. Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj,
njega pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in
2. Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj,
ki ga zastopa odvetnik Bodgan Greif iz Kra-
nja, rubež stanovanja št. 2, v pritličju stano-
vanjske stavbe na naslovu Cesta Jaka Plati-
še 1, Kranj, ki je last dolžnikov Lipar Tanje
in Lipar Jožefa, Cesta Jaka Platiše 1, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2002

wIn 01/00751 IZ-4321
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/00686, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
Jakčeva ulica 36 (prej Vlahovičeva 36) v
Ljubljani, last dolžnika. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 29. 10. 2001, opr.
št. In 2001/00751, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi pod opr. št. In 2001/00686,
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

In 01/00752 IZ-4322
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega so-

dišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/00686, je bil dne 26. 10. 2001 oprav-
ljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Fran-
kopanska 18/a, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše Jakčeva uli-
ca 36 (prej Vlahovičeva 36) v Ljubljani, last
dolžnika. Opravljeni rubež ima pravni učinek
tudi na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi
z dne 29. 10. 2001, opr. št. In 2001/00752,
ki se izvede s pristopom k izvršbi pod opr. št.
In 2001/00686, na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

In 01/01120 IZ-4323
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/01041, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
Jakčeva ulica 36 (prej Vlahovičeva 36) v
Ljubljani, last dolžnika. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 29. 10. 2001, opr.
št. In 2001/01120, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi pod opr. št. In 2001/01041,
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

In 01/00735 IZ-4326
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In

2001/00686, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
Jakčeva ulica 36 (prej Vlahovičeva 36) v
Ljubljani, last dolžnika. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 29. 10. 2001, opr.
št. In 2001/00735, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi pod opr. št. In 2001/00686,
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

In 01/01152 IZ-4327
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/00686, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
Jakčeva ulica 36 (prej Vlahovičeva 36) v
Ljubljani, last dolžnika. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 29. 10. 2001, opr.
št. In 2001/01152, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi pod opr. št. In 2001/00686,
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

In 01/01248 IZ-4328
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/00961, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
Jakčeva ulica 36 (prej Vlahovičeva 36) v
Ljubljani, last dolžnika. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 29. 10. 2001, opr.
št. In 2001/01248, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi pod opr. št. In 2001/00961,
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

In 01/00722 IZ-4329
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/00686, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18/a, Ljubljana, rubež sta-
novanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
Jakčeva ulica 36 (prej Vlahovičeva 36) v
Ljubljani, last dolžnika. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 29. 10. 2001, opr.
št. In 2001/00722, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi pod opr. št. In 2001/00686,
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

Z 2002/00013 IZ-5311
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00013, ki ga je dne 21. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.

6, v izmeri 42,10 m2, v I. nadstropju stano-
vanjskega bloka v Ljubljani, Cesta v Mestni
log 28, stoječega na parc. št. 289/4 in
306/2, k.o. Trnovsko predmestje, s pripa-
dajočo shrambo v kleti stanovanjskega blo-
ka in solastninsko pravico na skupnih delih,
napravah in prostorih stanovanjskega ob-
jekta ter pripadajočimi pravicami na funkci-
onalnem zemljišču, ki je last zastaviteljev,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 11.
1995, sklenjene s prodajalcem, Borutom
Stražišarjem iz Nove Gorice ter s prepovedjo
odtujitve in obremenitve nepremičnine, ra-
zen v korist dolžnika Domadenik Gregorja,
Grablovičeva 28, Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnika Bank Austria Creditanstalt
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 38.650 EUR
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2002

In 2000/00771 IZ-6013
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 20. 11. 2000, opr. št. In 2000/00771,
je bil dne 13. 2. 2002 opravljen v korist
upnika Standom d.o.o., rubež stanovanja
št. 11, na Malgajevi 6 v Ljubljani, last dolžni-
ce Marjete Podgoršek.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

In 01/01472 IZ-6014
In 01/01473
In 01/01488
In 01/01489

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika stanovanjskega podjetja Ljub-
ljana d.d., Frankopanska 18, Ljubljana, zo-
per dolžnika Leskovšek Staneta, Privoz 8,
Ljubljana, zaradi izterjav 52.060,46 SIT s
pp, 16.035,23 SIT, 39.470,70 SIT in
25.364,53 SIT s pp, na podlagi sklepov o
izvršbi opr. št. In 01/01472, In 01/01473,
In 01/014788, In 01/01489, vsi  z dne
13. 11. 2001, je bil dne 20. 12. 2001
opravljen rubež v korist upnika Stanovanj-
skega podjetja Ljubljana d.o.o., rubež 1/2
stanovanja št. 29, na naslovu Privoz 8 v
Ljubljani, last dolžnika Leskovšek Staneta.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2001

In 2001/00779 IZ-6022
In 2001/00780
In 2001/00795
In 2001/00796
In 2001/01226
In 2001/01146

Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodi-
šča opr. št. In 2001/00779 z dne 25. 10.
2001, opr. št. In 2001/00780 z dne 25.
10. 2001, opr. št. In 2001/00795 z dne
25. 10. 2001, opr. št. In 2001/00796 z
dne 24. 10. 2001, opr. št. In 2001/01226
z dne 25. 10. 2001 in opr. št. In
2001/01146 z dne 25. 10. 2001, je bil
dne 13. 2. 2002 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 3 v izmeri
79,32 m2, ki se nahaja v pritličju večstano-
vanjske hiše Glonarjeva 10 v Ljubljani, ki
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stoji na parc. št. 814, k.o. Bežigrad, last
dolžnice Stančin Nevenke, Glonarjeva 10,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

In 2001/01649 IZ-6025
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,

opr. št. I 2001/11007 z dne 18. 10. 2001,
je bil dne 30. 1. 2002 opravljen v korist
upnika Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 19, v III. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Ulici bratov
Babnik 16 v Ljubljani, v izmeri 27,57 m2,
last dolžnice Čeman Mirsete. Ta zapisnik
ima pomen zaznambe izvršbe opr. št. In
2001/01649.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002

In 2001/00823 IZ-6027
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 17. 4. 2001, opr. št. I 2000/16252,
je bil dne 12. 12. 2001 opravljen v korist
upnika Standom, d.o.o., Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 24, v 4. nad-
stropju, na naslovu Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, last dolžnikov Jokič Ruže in Jokič
Ilije, oba na naslovu Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2001

In 2001/00654 IZ-6032
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodi-

šča opr. št. In 2001/00654, In
2001/00655, In 2001/00690, In
2001/00691, In 2001/00708, In
2001/00709, In 2001/00739, In
2001/00740, In 2001/00755 in In
2001/00756, je bil dne 9. 1. 2002 oprav-
ljen v korist upnika rubež stanovanja št. 9, v
izmeri 95,04 m2, ki se nahaja v 3. nadstro-
pju večstanovanjske hiše Kolodvorska 12a,
Ljubljana, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2002

In 2000/00746 IZ-6033
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 28. 6. 2001, opr. št. In 2000/00746,
je bil dne 23. 2. 2002 opravljen v korist
upnika Laznik Andreja rubež stanovanja na
naslovu Tržaška 11, Ljubljana, v III. nad-
stropju, v pripadajočo last dolžnice Medve-
šček Dunje.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

In 2001/00559 IZ-6110
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 10. 7. 2001, opr. št. In 2001/00559,
je bil dne 27. 11. 2001 opravljen rubež
stanovanja št. 5, v 1. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Ul. 28. maja 65,
Ljubljana, v izmeri 49,77 m2, ki je last dolž-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2002

In 2001/00558 IZ-6117
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 10. 7. 2001, opr. št. In 2001/00558,

je bil dne 27. 11. 2001 opravljen rubež
stanovanja št. 9, v 4. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Ul. Vide Janežičeve
5 v Ljubljani, v izmeri 91,02 m2, ki je last
dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2002

IV I 150/98 IZ-6036
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru je bila nepremičnina, stanovanje
št. 34, ki se nahaja v VIII. nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Cesta proletarskih
brigad 60, v izmeri 67,69 m2, k.o. Tabor,
parc. št. 3004, dne 28. 2. 2002 na naroku
zarubljena v korist upnika Feku d.o.o., Glav-
ni trg 17/b, Maribor, zaradi izterjave denar-
ne terjatve v znesku 3.600 DEM v tolarski
protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002

Z 2001/01090 IZ-6062
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
789/01 z dne 11. 12. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/01090 z dne
6. 3. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
stanovanje št. 10, v mansardi stan. hiše v
Mariboru, Gosposvetska 45, stoječe na
parc. št. 1647, vpisano pri vl. št. 1407,
k.o. Koroška vrata, ki obsega 37,84 m2, in
sicer sobo v izmeri 14,01 m2, sobo v izmeri
14,01 m2, WC v izmeri 1,62 m2, kopalnico
v izmeri 3,80 m2 in druge prostore v izmeri
4,40 m2, s pripadajočim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah v večstanovanjski hiši in funkcio-
nalnem zemljišču, last dolžnice in zastavitelji-
ce Jožice Novak, na podlagi prodajne pogod-
be št. 2545/92 z dne 17. 11. 1992 in anek-
sa k tej pogodbi z dne 29. 10. 2001, v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljublja-
na, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
215.000 ATS, sedaj 15.624,65 EUR s pp., v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2002

Z 267/2002 IZ-6121
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št

Z 26/2002-3, ki ga je dne 7. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, last dolž-
nika in zastavitelja, in sicer lokal biffe tržni-
ca, v skupni izmeri 84,92 m2, skupaj z vso
opremo, inštalacijami in napravami ter pri-
padajočim idealnim deležem na skupnih ob-
jektih, napravah in napeljavah ter funkcio-
nalnem delu zemljišča v deležu, ki je deležu
tega poslovnega prostora sorazmeren. Na-
vedeni prostor je poleg trgovskega lokala
ribarnica sestavni del ZK telesa III, stoječe-
ga na parc. št. 1328/1, 1329/1 in 1328/3
ter tvori skupaj s parc. št. 1329/2 in
1328/2 ZK telo I, vse pripisano k vl. št.
2680, k.o. Murska Sobota. Sama ta nepre-
mičnina, poslovni lokal biffe tržnica, še ni
ločeno (separatno) vpisana v zemljiško knji-
go v svoj podvložek, jo pa je dolžnik in

zastavitelj kot kupec pridobil od prodajalke
Veletrgovine Potrošnik d.d. Murska Sobo-
ta, Arhitekta Novaka 2, po prodajni pogodbi
z dne 31. 12. 2001, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Divizija Pomurje, Murska Sobota,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 3. 2002

Z 18/2002 IZ-6070
Na podlagi sklepa opr. št. Z 18/2002,

ki ga je dne 8. 3. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanjski hiši v ulici B. Hvalič 24 v
Novi Gorici, stoječa na parc. št. 420/23,
k.o. Kromberk, lastništvo parcele sta zasta-
vitelja pridobila na podlagi razdelilne pogod-
be št. 23/91 z dne 29. 4. 1991 od Stano-
vanjske zadruge Dambert, na kateri stoji
zgrajena stanovanjska hiša, ki je last obeh
zastaviteljev Bojana Furlana in Darka Furla-
na, oba Lemutova 27, Nova Gorica, vsake-
ga do 1/2, zastavna pravica v korist upnice
Banke Vipa d.d., Erjavčeva 2, Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 3. 2002

Z 2001/00343 IZ-6020
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnice SKB ban-
ke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, proti dolžni-
ku Tratnik, Trgovsko, gostinsko in storitve-
no podjetje d.o.o., Raka, z dne 8. 3. 2002,
opr. št. Z 2001/00343, je na poslovnem
prostoru št. 107 in 108, v etaži C objekta
Blagovnica na novem trgu v Novem mestu,
v izmeri 270,65 m2, vpisanem v k.o. Novo
mesto, last zastaviteljev Tratnik Roberta,
Tratnik Ksenije in Tratnik Klavdije, po nedo-
ločenih deležih na podlagi prodajne pogod-
be št. 18/93 z dne 22. 3. 1993, sklenjeni z
GIP Pionir p.o. Novo mesto, z rubežem pri-
dobljena zastavna pravica v korist upnika
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za
znesek 53,653.569 SIT in 120,000.000
SIT ter ostalimi pogoji, razvidnimi iz citirane-
ga sklepa o zavarovanju proti dolžniku Trat-
nik, Trgovsko, gostinsko in storitveno po-
djetje d.o.o. Raka.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 3. 2002

Z 2001/00085 IZ-5129
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00085, ki ga je dne 7. 2. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na dolžniku lastni 1/2 nepre-
mičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo,
in sicer levega pritličnega krila stavbe, pripi-
sane pri vl. št. 366, k.o. Šentjanž pri Dravo-
gradu, v skupni izmeri 69,55 m2, ki obsega
prostor št. 4 (čistila, izlivnik) v izmeri
2,75 m2, prostor št. 6 (predprostor) v izmeri
2,30 m2, prostor št. 7 (sanitarije) v izmeri
4,55 m2, prostor št. 8 (umivalnica) v izmeri
7,80 m2, prostor št. 9 (garaža za terenska
vozila) v izmeri 40,95 m2, prostor št. 11
(civilna zaščita) v izmeri 11,20 m2, ki je last
do 1/2 dolžnika Gorazda Kiša in do 1/2
Marjance Kiš, oba stanujoča Meža 154/a,
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Dravograd, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 21. 9. 1998, sklenjene med
prodajalcem Prostovoljnim Gasilskim druš-
tvom Šentjanž pri Dravogradu, matična št.
5121906 in kupcema dolžnikom Gorazdom
Kišem in Marjanco Kiš, oba stanujoča Meža
154/a, Dravograd, zastavna pravica v korist
upnika RS, Ministrstva za finance, Davčne
uprave RS, Davčnega urada Maribor, Izpo-
stava Dravograd, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,213.016,92 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 2. 2002

Z 2001/00181 IZ-5130
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00181, ki ga je dne 7. 2. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na dolžniku lastni 1/2 nepre-
mičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo,
in sicer levega pritličnega krila stavbe, pripi-
sane pri vl. št. 366, k.o. Šentjanž pri Dravo-
gradu, v skupni izmeri 69,55 m2, ki obsega
prostor št. 4 (čistila, izlivnik) v izmeri
2,75 m2, prostor št. 6 (predprostor) v izmeri
2,30 m2, prostor št. 7 (sanitarije) v izmeri
4,55 m2, prostor št. 8 (umivalnica) v izmeri
7,80 m2, prostor št. 9 (garaža za terenska
vozila) v izmeri 40,95 m2, prostor št. 11
(civilna zaščita) v izmeri 11,20 m2, ki je last
do 1/2 dolžnika Gorazda Kiša in do 1/2
Marjance Kiš, oba stanujoča Meža 154/a,
Dravograd, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 21. 9. 1998, sklenjene med
prodajalcem Prostovoljnim Gasilskim druš-
tvom Šentjanž pri Dravogradu, matična št.
5121906 in kupcema dolžnikom Gorazdom
Kišem in Marjanco Kiš, oba stanujoča Meža
154/a, Dravograd, zastavna pravica v korist
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 1,328.702,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 2. 2002

Amortizacije

N 213/2001 AM-5320
Na predlog Evrotehne, Poslovni siste-

mi, d.d., Ljubljana, Dunajska 21, ki jo za-
stopa Abanka, d.d., Ljubljana, Slovenska
58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar iz
Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj na-
vedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da
v roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljav-
lja svoje zakonite pravice. Po preteku tega
roka se bo štelo, da so vrednostni papirji
izgubili svojo pravno veljavnost.

Delnice serije AA od št. 0000514 do št.
0000537, št. delnic 24, vrednost 1, št.
lotov 24.

Delnice serije AB, od št. 0000591 do
št. 0000609, št. delnic 19, vrednost 5, št.
lotov 95.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

N 218/2000 AM-6057
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slo-

venska c. 58, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se

izgubili. Vrednostni papirji naj se v roku 60
dni predložijo tukajšnjemu sodišču. Imetnik
teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po
objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo prav-
no veljavnost.

Delnice serije AD, vrednost 100, del-
nice od št. 0001990 do št. 0002199, št.
delnic 210, št. lotov 21000, skupaj št. del-
nic 210, št. lotov 21000.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

N 225/2000 AM-6058
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slo-

venska 58, se uvaja amortizacija spodaj nave-
denih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubi-
li. Vrednostni papirji naj se v roku 60 dni pre-
dložijo tukajšnjemu sodišču. Imetnik teh pa-
pirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da so vre-
dnostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.

Delnice serije AA, vrednost 1, delnice
od št. 0001749 do št. 0001773, št. delnic
25, št. lotov 25.

Delnice serije AB, vrednost 5, delnice
od št. 0002067 do št. 0002115, št. delnic
49, št. lotov 245.

Delnice serije AC, vrednost 10, delnice
od št. 0001634 do št. 0001712, št. delnic
79, št. lotov 790.

Delnice serije AD, vrednost 100, delni-
ce od št. 0002356 do št. 0002362, št.
delnic 7, št. lotov 700,

skupaj št. delnic 160, lotov 1760.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 5. 3. 2002

N 224/2000 AM-6059
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slo-

venska 58, se uvaja amortizacija spodaj nave-
denih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubi-
li. Vrednostni papirji naj se v roku 60 dni pre-
dložijo tukajšnjemu sodišču. Imetnik teh pa-
pirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da so vre-
dnostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.

Delnice serije AA, vrednost 1, delnice
od št. 0015618 do št. 0015643, št. delnic
26, št. lotov 26.

Delnice serije AB, vrednost 5, delnice od
št. 0008295 do št. 0008298, št. delnic 4, št.
lotov 20, skupaj št. delnic 30, št. lotov 46.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

N 210/2000 AM-6060
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slo-

venska 58, se uvaja amortizacija spodaj na-
vedenega vrednostnega papirja, ki naj bi se
izgubil. Vrednostni papir naj se v roku 60 dni
predloži tukajšnjemu sodišču. Imetnik tega
papirja se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da je vre-
dnostni papir izgubil svojo pravno veljavnost.

Delnice serije BC, vrednost 1, delnica
št. 0000796, št. delnic 1, št. lotov 1, sku-
paj št. delnic 1, št. lotov 1.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

N 204/2000 AM-6061
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slo-

venska 58, se uvaja amortizacija spodaj nave-
denih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubi-
li. Vrednostni papirji naj se v roku 60 dni pre-
dložijo tukajšnjemu sodišču. Imetnik teh pa-
pirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da so vre-
dnostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.

Delnice serije BA, vrednost 1, delnice
od št. 0008237 do št. 0008244, št. delnic
8, št. lotov 8, skupno št. delnic 8, skupno
število lotov 8.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

In 00/00048 SR-6085
Okrajno sodišče v Domžalah po okrajni

sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi upni-
ce Darinke Raspet, Domžale, Češminova
16/a, ki jo zastopa odvetniška družba Čefe-
rin iz Grosuplja, proti dolžniku Raspet Jože-
tu, Češminova 16/a, Domžale, zaradi izter-
jave 572.100 SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Raspet Jožetu, stanujoč Češmi-
nova ulica 16/a, Domžale, se v izvršilnih
postopkih, ki se vodijo pod opr. št. In
00/00048, opr. št. In 2001/00048 in In
2001/00106, zaradi izterjave 572.100 SIT,
2,051.250 SIT, 525.000 SIT, postavi za-
časni zastopnik Matjaž Markelj, odvetnik iz
Domžal, Kolodvorska 6, na podlagi prvega
in drugega odstavka 4. točke 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
Raspet Jožeta vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2002

IV P 2685/2001 SR-5324
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Lesnina, d.d., Ljublja-
na, Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, ki jo
zastopa Olga Kerže, odvetnica iz Ljubljane,
proti toženi stranki Janji Ponikvar, Matije
Blejca 14, Kamnik, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 12.960 SIT, dne 4. 3.
2002 sklenilo:

toženi stranki Janji Ponikvar, neznanega
prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. IV
P 2685/2001 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Dejan Breznik, Obrežna steza 2,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002
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III P 666/98 SR-5325
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokov-

ni sodelavki Nataši Koščak v pravdni zadevi
tožeče stranke Jaka Oražma, Knafljev trg 9,
Ribnica, ki ga zastopa Andreja Medved, od-
vetnica iz Ljubljane, proti toženi stranki 1.
Level international, d.o.o., Ljubljana, Celov-
ška 53, Ljubljana, 2. Stanetu Tkalčiču, Voj-
kova 73, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča in 3. Gorazdu Žnidaršiču, Začred 69,
Škofja vas, zaradi plačila 452.173 SIT s pp,
dne 22. 2. 2002 sklenilo:

drugotoženi stranki Stanetu Tkalčiču, ne-
znanega prebivališča, se v zadevi opr. št. III
P 666/98 postavi začasni zastopnik, odvet-
nik Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal drugotoženo stranko, dokler dru-
gotožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2002

IV P 2029/2001 SR-6045
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokov-

ni sodelavki Nataši Koščak v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na
OE Ljubljana), ki jo zastopa Zlatko Lipej, od-
vetnik iz Medvod, proti toženi stranki Vinku
Šebeniku, Puhova 4, Ljubljana, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi plačila 1,377.216
SIT s pp, dne 6. 3. 2002 sklenilo:

toženi stranki Vinku Šebeniku, neznanega
prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. IV P
2029/2001, postavi začasni zastopnik, od-
vetnik Skubic Peter, Cigaletova 7, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2002

I P1 927/94 SR-6048
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Abanke, d.d., Ljubljana, Slo-
venska cesta 58, ki jo zastopa Irena Koče-
var, odvetnica iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Nika Krhlikarja, Predjamska 9, Ljub-
ljana, sedaj v tujini, zaradi plačila 6.284,50
DEM s pp, dne 15. 2. 2002 sklenilo:

začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega za-
stopnika v obravnavani pravdni zadevi.

Toženi stranki Niku Krhlikarju, Predjam-
ska 9, Ljubljana, se v pravdni zadevi opr. št.
I P1 927/94 postavlja začasno zastopnico,
odvetnico Valerijo Berglez-Majkus, Cankar-
jeva 4/I, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
927/94, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002

P 99/2001 SR-6086
Okrajno sodišče v Postojni je po okraj-

nem sodniku Tomažu Smrtniku v pravdni
zadevi tožeče stranke Alenke Otoničar No-
vak, Tržaška 40, Postojna, ki jo zastopa
odv. Igor Trebec iz Postojne, zoper toženi
stranki: 1. Ljuba Periča, Altewintuthurer str.
26/A, Wallisellen, Švica in 2. Zdravišo Pa-
niča, Ueberlandstr. 393, CH-8051, Švica,
zaradi plačila odškodnine 1,421.878 SIT,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
toženi stranki Zdraviši Paniču postavilo za-
časno zastopnico, odvetnico Tatjano Škri-
njar iz Postojne, ki bo toženo stranko zasto-
pala, dokler sama ali po pooblaščencu ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 3. 2002

Oklici dedičem

D 287/2001 OD-3324
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Čok Jurici, roj. 10. 6.
1910, drž. RS, vdovi, upokojenki, nazadnje
stanujoči v Izoli, Šared št. 19 in umrli dne
27. 11. 2001.

Sodišče poziva dediča, ki sta neznane-
ga bivališča v Italiji, zap. hčerka Čok Lore-
dana in zap. sin Čok Vladimir, da se v roku
1 leta od objave tega oklica priglasita tukaj-
šnjemu sodišču.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapu-
stnikovi hčerki in sinu, zato pozivamo zapu-
stnikovo hčerko in sina, da se priglasita so-
dišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca. Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 2. 2002

D 329/96 OD-6053
V zapuščinski zadevi po pok. Gregorin

Mariji, upok., roj. 5. 7. 1908, umrli 4. 11.
1996, stanujoči Ihan, Pot na Žago 10, bi
prišli v poštev za dedovanje tudi potomci
zap. brata Gregorin Franca, ki se nahajajo
na neznanih naslovih v Kanadi.

Sodišče poziva dediče neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavijo sodišču kot dediči, ker
bo po preteku oklicnega roka sodišče na-
daljevalo zapuščinski postopek in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 3. 2002

Oklici pogrešanih

N 22/2001 PO-6100
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na pre-

dlog Terezije Cuk, Banuta 1, 9220 Lendava,
v teku postopek za razglasitev za mrtvega
Mihálya Czigánya, roj. 23. 9. 1906, nazada-
nje stanujočega v Banuti, 9220 Lendava.

Pogrešanega zastopa skrbnik Janez
Imre, roj. 10. 9. 1953, Banuta 7.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skr-
bniku ali predlagateljici v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 14. 3. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 19175/2001 Rg-4235
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Universal Mccann, medijska agencija,
d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6, objavlja sk-
lep:

Universal Mccann, medijska agenci-
ja, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6, reg. št.
vl. 1/32616/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12.
12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mccann-Erickson d.o.o.,
Ljubljana, Povšetova 6, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

Srg 01257/2002 Rg-5262
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Memorex,
telekomunikacije, d.o.o., Večna pot 11,
Ljubljana, ki jo zastopa Arah Janko, poobla-
ščenec v družbi Arah Consulting d.o.o.,
Večna pot 11, Ljubljana, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Memorex, telekomu-
nikacije, d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana,
objavlja sklep:

družba Memorex, telekomunikacije,
d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/33928/00, preneha po skrajšanem
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postopku po sklepu skupščine z dne 6. 2.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Memorex Telex Commu-
nications AG, Voesendorf, Ortstrasse 24, z
ustanovitvenim kapitalom 5,000.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 5,000.000 SIT prenese
v celoti na Memorex Telex Communications
AG, Voesendorf.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2002

Srg 19777/2001 Rg-5326
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Desetica
Trade, inženiring, trgovina in turizem, d.o.o.
Ljubljana, Linhartova 13, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe Desetica Trade, in-
ženiring, trgovina in turizem, d.o.o. Ljublja-
na, Linhartova 13, objavlja sklep:

družba Desetica Trade, inženiring, tr-
govina in turizem, d.o.o. Ljubljana, Lin-
hartova 13, reg. št. vl. 1/24727/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Trpin Maksimiljan, Pod
brezami 15, Ljubljana, Trpin Josipina Pika,
Pod brezami 15, Ljubljana, Emona Maxima-
rket d.o.o. Ljubljana, Trg republike 1 in Imos
Inženiring, d.d., Linhartova 13, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Trpin Maksimiljana, Trpin Josipi-
no Piko, Emono Maximarket d.o.o. Ljublja-
na in Imos Inženiring, d.d., Ljubljana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002

Srg 01569/2002 Rg-6548
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Kerex, za-
stopanje, trgovina, marketing, d.o.o., Osla-
vijska 7, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Kerex d.o.o., Oslavijska
7, Ljubljana, objavlja sklep:

družba Kerex, zastopanje, trgovina,
marketing, d.o.o., Oslavijska 7, Ljublja-

na, reg. št. vl. 1/14098/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 2. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja družbe sta Kersnik Janko
in Kersnik Remškar Marija Ana, oba Ljublja-
na, Oslavijska 7, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Kersnik Janka in Kersnik Rem-
škar Marijo Ano.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002

Srg 01750/2002 Rg-6549
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Janik, lesna
in kovinarska proizvodnja ter trgovina,
d.o.o., Ljubljana-Šmartno, Šmartno 24, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Ja-
nik, d.o.o., Ljubljana-Šmartno, Šmartno 24,
objavlja sklep:

družba Janik, lesna in kovinarska pro-
izvodnja ter trgovina, d.o.o., Ljublja-
na-Šmartno, Šmartno 24, reg. št. vl.
1/23147/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 2.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Kosec Janez,
Ljubljana-Šmartno, Juričeva 28, Kosec Slav-
ka, Ljubljana-Šmartno, Juričeva 28, in Ščav-
ničar Marija, Ljubljana-Šmartno, Šmartno
24, z ustanovitvenim kapitalom 1,638.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,638.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelje Kosec Janeza, Ko-
sec Slavko in Ščavničar Marijo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002

Srg 00366/2002 Rg-6546
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Orion film d.o.o., podjetje za proizvodnjo in
distribucijo vseh vrst filmov ter z audiovizu-
alnimi mediji povezanih storitev, Ljubljana,
Rožna ul. 33, objavlja sklep:

Orion film d.o.o., podjetje za proiz-
vodnjo in distribucijo vseh vrst filmov ter
z audiovizualnimi mediji povezanih sto-
ritev, Ljubljana, Rožna ul. 33, reg. št. vl.
1/12221/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 12.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Frelih Tone, Ljubljana,
Rožna ulica 33, z ustanovitvenim kapitalom
1,620.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002

Srg 00501/2002 Rg-6543
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Consultlight, oblikovanje svetlobe, d.o.o.
Ljubljana, Eipprova 3, objavlja sklep:

Consultlight, oblikovanje svetlobe,
d.o.o. Ljubljana, Eipprova 3, reg. št. vl.
1/28548/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Arcadia svetila d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta dveh cesarjev 403, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002

Srg 19993/2001 Rg-6542
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopkku in izbris iz sodnega registra družbe
Brin-Fin, Računalniško informacijske stori-
tve, borzne storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Lo-
ška 16, Log, Brezovica pri Ljubljani, objav-
lja sklep:

Brin-Fin, Računalniško informacijske
storitve, borzne storitve, izvoz-uvoz,
d.o.o. Loška 16, Log, Brezovica pri Ljub-
ljani, reg. št. vl. 1/17671/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 12. 2001.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ogrin Danijel in Olga,
Loška cesta 16, Brezovica pri Ljubljani, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba 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 roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002

Srg 01100/2002 Rg-6540

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-
ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
ATŠ, Avto šola-turizem-storitve d.o.o. Ljub-
ljana, Scopolijeva 26, objavlja sklep:

ATŠ, Avto šola-turizem-storitve d.o.o.
Ljubljana, Scopolijeva 26, reg. št. vl.
1/07119/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 11. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Hostnik Janez, Ljublja-
na, Scopolijeva 26 in Klarič Marjan, Ljub-
ljana, Krakovski nasip 14, z ustanovitvenim
kapitalom 1,917.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, vsakemu do 1/2.

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 13. 3. 2002

Srg 00669/2002 Rg-6538

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-
ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Megacop, podjetje za trgovino, proizvod-
njo, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljublja-
na, Križevniška 2, objavlja sklep:

Megacop, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo, storitve in zastopstva, d.o.o.
Ljubljana, Križevniška 2, reg. št. vl.
1/14857/00, preneha po skrajšanem po-

stopku po sklepu skupščine z dne 15. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Vehovar Dušan in Veho-
var Blanka, oba Ljubljana, Jarše 21, z usta-
novitvenim kapitalom 3,100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja v sorazmerju z njihovi-
mi deleži.

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 13. 3. 2002

Srg 01700/2002 Rg-6537

Okrožno sodiše v Ljubljani je po okrož-
ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Parus, podjetje za investicije, pravno in po-
slovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, Celov-
ška 150, objavlja sklep:

Parus, podjetje za investicije, prav-
no in poslovno svetovanje d.o.o. Ljub-
ljana, Celovška 150, reg. št. vl.
1/29290/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 15. 2.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Družabnik je Senica Miro, Ljubljana,
Metelkova 17, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Mira Senico.

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 15. 3. 2002

MARIBOR

Srg 4231/2001 Rg-6098

Družba D.P. Paloma - Sladkogorska,
družba pooblaščenka d.d., Sladki vrh
1, Sladki vrh, reg. št. vl. 1/10826-00,
katere družbenica je Slovenska razvojna

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Batič Alojz, Korte 12/a, Izola – Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 13-0573/94,
izdan dne 14. 12. 1994. gnz-83746

Božič Stanislav, Hrib 9, Pobegi, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 016354/0120/00-27/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnh-83414

Bratuž Božena, Mestni vrh 70/b, Ptuj,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-0537/94, izdan dne 15. 4. 1994.
gnl-83410

FRIGOTERM VADARCI D.O.O., Vadar-
ci 74, Bodonci, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 001161/1443/00-46/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnu-83251

Indihar Stane s.p., Dolnje Retje 7, Veli-
ke Lašče, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1933/94, matična št. 5216777, iz-
dan dne 30. 12. 1994. gnf-83416

Jenuš Edvard s.p., Tomažičeva 9, Mi-
klavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064-1069/93, izdan dne
30. 5. 1994. gnp-83531

Jurič Milan s.p., Matjaževa 4, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-0093/94,
matična št. 5362074, izdan dne 1. 2.
1994. gnv-83750

Juršič Meta, Veliki Cerovec 25, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0174-94, izdan dne 1. 4. 1994.
gnj-83637

Kravanja Srečko s.p., Tapetništvo, Po-
ljubinj 89/f, Tolmin, odločbo o obrtnem
dovoljenj,  št.
004863/0080/00-65/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnd-83268

Markič Anton s.p., Zidarstvo, Jevšček
8, Kobarid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 004839/0040/00-65/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gns-83528

družba d.d., Dunajska 160, Ljubljana, po
sklepu družbenika družbe z dne 14. 11.
2001 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzela Sloven-
ska razvojna družba d.d.

Zoper sklep lahko družbenica, 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 13. 3. 2002
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Pamprl Anica, Drbetinci 63, Vitomarci,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 046177, izdana dne 6. 3. 1995.
gny-83622

Petrovič Bojan, Trnovec 15, Lovrenc
na Dravskem polju, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 060473/2207/01-52/1998,
izdana dne 8. 4. 1998. gnb-83520

Pirš Rafael s.p., Zgornji Tuhinj 9, Laze v
Tuhinju, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0563/94, matična št. 5358879, iz-
dan dne 2. 2. 2000. gnn-83433

Štok Dušan, Kraljeva 8, Koper – Capo-
distria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 017365/1825/01-27/1995, izdana
dne 23. 2. 1996. gnn-83283

Verdinek Aleš s.p., Lovec gostinstvo in
trgovina, Livarska 14, Muta, obrtno dovo-
ljenje, št. 007545/0394/00-53/1995, iz-
dano dne 6. 3. 1995. gnd-83368

Vertical d.n.o., Premančan 28, Anka-
ran – Ankarano, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 017856/2584/00-27/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnm-83284

Zabret Boris s.p., Ul. Matije tomca 2,
Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 06-865/94, izdan dne 20. 10. 1994.
gnr-83654

Žerjal Vojko, Kampel 93, Koper – Ca-
podistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 017386/1864/00/27/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-83517

Potne listine

Bajc Milica, Celovška 177, Ljubljana,
potni list, št. BA 44825, izdala UE Ljublja-
na. gng-83665

Ban Romana, Kostanjek 14, Krško, pot-
ni list, št. BA 896114, izdala UE Krško.
gnm-83609

Bandelj Mojca, Božidarja Jakca 14,
Portorož – Portorose, potni list, št. BA
575150, izdala UE Piran. gnb-83570

Bašin Albin, Solkan, Ul. IX korpusa 85,
Solkan, potni list, št. AA 470207, izdala
UE Nova Gorica. gnx-83348

Berisha Enver, Klavčičeva 3, Kamnik,
potni list, št. BA 678964, izdala UE Kam-
nik. gnc-83469

Berlot Bojan, Bukovec 73, Zgornja Pol-
skava, potni list, št. BA 953486.
gnz-83671

Božič Sara, Gorenje blato 102, Škoflji-
ca, potni list, št. BA 984570, izdala UE
Ljubljana. gng-83765

Bučar Darja, Sttrossmayerjeva 20, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 617788, izdala UE
Ljubljana. gnk-83611

Bučić Veronika, Ilirska ulica 27, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
122723, izdala UE Izola. gnz-83571

Colarič Božena, Srebrničeva ulica 40,
Ljubljana, potni list, št. AA 303452, izdala
UE Ljubljana. gnt-83752

Cvet Izak, Pot k Savi 23, Ljubljana, pot-
ni list, št. CA 34123, izdala UE Ljubljana.
gnf-83491

Čendak Bogdan, Podgorje 3/a, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, maloobmejno
prepustnico, št. AI 72784, izdala UE Ko-
per. gnk-83361

Čož Aleksander, Velika Kostrevnica 23,
Šmartno pri Litiji, potni list, št. AA 192239,
izdala UE Litija. gnb-83745

Ćehajić Elvisa, Cankarjeva 1/a, Jeseni-
ce, potni list, št. CA 14816. gnz-83321

Djokić Dejan, Celovška 185, Ljubljana,
potni list, št. BA 736977, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-83537

Doblšek Sašo, Šalek 90, Velenje, potni
list, št. BA 698978. gny-83676

Drobež Matej, Saveljska cesta 68, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 359974, izdala UE
Ljubljana. gnc-83544

Erjavec Albina, Ul. Janeza Puharja 5,
Kranj, potni list, št. AA 797020.
gnz-83350

Gobec Doroteja, Tominškova 59, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 315657, izdala UE
Ljubljana. gng-83594

Gostiša Jožef, Došce 6, Logatec, potni
list, št. BA 106016, izdala UE Logatec.
gnq-83655

Graunar Darinka, Pohorskega bataljona
39, Ljubljana, potni list, št. P 00104580,
izdala UE Ljubljana. gnx-83548

Gregorin Janja, Dob, Župančičeva uli-
cq 10, Dob, potni list, št. BA 639894,
izdala UE Domžale. gno-83432

Gregorinčič Blaž, Dobrunjska cesta 34,
Ljubljana, potni list, št. BA 772086, izdala
UE Ljubljana. gns-83753

Hanžič Anica, Savska 8, Lesce, potni
list, št. BA 937813. gnd-83318

Hanžič Darko, Savska 8, Lesce, potni
list, št. BA 354278. gnb-83320

Hašimović Pašan, Šmarca, Zelena pot
2, Kamnik, potni list, št. BA 931242, izda-
la UE Kamnik. gnq-83555

Hočevar Rafael, Blanca 44, Blanca,
potni list, št. AA 237636. gnr-83579

Horvat Jožef, Černelavci, Pušča 111,
Murska Sobota, potni list, št. BA 988241,
izdala UE Murska Sobota. gnn-83662

Hrkman Robert, Razgled 32, Piran –
Pirano, potni list, št. P 53128. gnf-83341

Ikić Zlatan, Jemčeva ulica 46, Trzin,
potni list, št. BA 831254, izdala UE Dom-
žale. gni-83463

Janković Sanela, Mlekarska 14, Kranj,
potni list, št. BA 868281. gnv-83675

Japelj Nataša, Črna vas 107/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 101779, izdala UE
Ljubljana. gno-83657

Jerman Vilim, Pobočna 9, Izola – Isola,
potni list, št. P00301810. gng-83565

Jovanović Marjana, Triglavska 19, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 772074, izdala UE
Ljubljana. gnv-83600

Jovičević Boris, Drenov grič 165, Vr-
hnika, potni list, št. P 37922. gne-83592

Jug Valentina, Tomšičeva 40/a, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. BA 220836.
gnz-83546

Kobal Mateja, Ul. Dušana Kvedra 38,
Šentjur, potni list, št. BA 340062.
gne-83442

Kocbek Robert, Sp. Leskovec 16,
Zgornji Leskovec, potni list, št. BA
436570. gnv-83575

Kodrič Davorin, Črniče 79/d, Črniče,
potni list, št. BA 35287, izdala UE Ajdov-
ščina. gng-83373

Korošec Gregor, Pod hrasti 40, Ljublja-
na, potni list, št. AA 981340, izdala UE
Ljubljana. gni-83363

Korošec Marija, Milje 3, Visoko, potni
list, št. BA 594663. gnr-83458

Krajnc Jožica, Otiški vrh 82, Dravograd,
potni list, št. BA 282495, izdala UE Dravo-
grad. gne-83342

Krajnc Renata, Otiški vrh 82, Dravo-
grad, potni list, št. BA 337146, izdala UE
Dravograd. gnd-83343

Kurtagić Alen, Neubergerjeva 21, Ljub-
ljana, potni list, št. P 00009577.
gns-83703

Kurtagić Ana, Neubergerjeva 21, Ljub-
ljana, potni list, št. P 00009576.
gnr-83704

Lavrič Matej, Podgorje 27/c, Kamnik,
potni list, št. BA 937745, izdala UE Kam-
nik. gnc-83394

Leban Rado, Pod Škabrijelom 22, No-
va Gorica, potni list, št. AA 398628.
gnd-83568

Ličer Branko, Zabranski put 9, Beo-
grad, ZRJ, potni list, št. BA 301194, izdala
UE Postojna. gnr-83304

Lombar Estera, Gradnikova 1, Kranj,
potni list, št. AA 706712. gng-83690

Marinič Roman, Vončinova 4, Maribor,
potni list, št. AA 570465, izdala UE Mari-
bor. gnh-83339

Marolt Ingrid, Stražarjeva ulica 22/c,
Ljubljana, potni list, št. AA 877680, izdala
UE Ljubljana. gnk-83311

Mavec Aleksander, Židovska steza 1,
Ljubljana, potni list, št. AA 828909, izdala
UE Ljubljana. gnh-83589

Melan Mateja, Žabče 44, Tolmin, potni
list, št. AA 286573. gnr-83354

Nenezić Miloš, Tuga Vidmarja 12, Kranj,
potni list, št. AA 707900. gnx-83448

Novoselič Ivanka, Gregorčičeva ulica
11, Brežice, potni list, št. AA 560268, iz-
dala UE Brežice. gni-83688
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Obersnel Jelka, Rozmanova 12, Ljub-
ljana, potni list, št. P 00070770.
gnl-83685

Omić Indira, Šutna 35, Žabnica, potni
list, št. CA 9377. gnx-83323

Pajden Snežana, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, potni list, št. BA 900522, izdala
UE Ljubljana. gnm-83759

Pajić Igor, Kregarjevo 5, Kamnik, potni
list, št. BA 749954, izdala UE Kamnik.
gnz-83421

Pasar Cvetka, Kozlarjeva pot 30, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 239092, izdala UE
Ljubljana. gnh-83639

Penko Vladimir, 2. prekomorske briga-
de 6, Koper – Capodistria, potni list, št.
BA 48653. gne-83317

Petek Sašo, Gorenje 16, Kočevje, pot-
ni list, št. BA 840938. gnv-83550

Petković Petar, Slomškova 19, Ljublja-
na, potni list, št. BA 172806, izdala UE
Ljubljana. gny-83547

Pipan Valburga, Kajuhova 9, Celje, pot-
ni list, št. BA 96643. gnk-83686

Pirnat Luka, Staretova 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 589489, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-83780

Pranjić Helena, Prušnikova ulica 27,
Ljubljana, potni list, št. P00255303.
gns-83603

Primožič Breda, Finžarjeva 42, Raden-
ci, potni list, št. AA 734211, izdala UE
Murska Sobota. gnd-83668

Rajman Enrico, Cesta na Markovec 51,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 37089, izdala UE Koper.
gny-83572

Ramić Esad, Obrtniška cesta 1, Škofja
vas, potni list, št. BA 684297. gnn-83683

Rodič Katja, Brilejeva ulica 21, Ljublja-
na, potni list, št. BA 732961, izdala UE
Ljubljana. gni-83763

Rudolf Eva, Mala vas 15/b, Ljubljana,
potni list, št. CA 35999, izdala UE Ljublja-
na. gne-83742

Rudolf Maja, Mala vas 15/b, Ljubljana,
potni list, št. AA 462422, izdala UE Ljublja-
na. gnd-83743

Saje Petra, Koleševa ulica 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 637406, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-83768

Selekovec Andrej, Tumova ulica 11, Ce-
lje, potni list, št. BA 863244. gnv-83450

Sember Danka, Cesta 4. julija 62, Kr-
ško, potni list, št. AA 783323, izdala UE
Krško. gnt-83327

Simonič Samo, Vintarovci 49/a, Destr-
nik, potni list, št. BA 622049. gnm-83384

Sirk Dejan, Prvomajska 14, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 688497, izdala UE
Nova Gorica. gnc-83569

Skalar Štefan, Glavni trg 24, Kranj, pot-
ni list, št. AC 001575 – službeni.
gnn-83583

Skalar Štefan, Glavni trg 24, Kranj, pot-
ni list, št. S00000390 – službeni.
gnm-83584

Slak Slobodanka, Kapele 26/d, Kape-
le, potni list, št. BA 841843, izdala UE
Brežice. gnb-83695

Slavič Dejan, Klopčičeva 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 971871, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-83434

Smiljanić Stanko, Gregorčičeva ulica
17, Brežice, potni list, št. BA 204284, iz-
dala UE Brežice. gnn-83533

Strnad Alojz, Podpeč 23, Videm-Dobre-
polje, potni list, št. AA 992349, izdala UE
Grosuplje. gni-83713

Šalamon Sandra, Prušnikova 34, Mari-
bor, potni list, št. BA 373036. gny-83447

Ščuka Viljem, Ul. Marija Kogoja 1/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 26009, izdala UE Nova Gorica.
gns-83353

Švab Franc, Potrčeva 5, Slovenska Bis-
trica, potni list, št. AA 155321. gnh-83739

Tatarevič Mihael, Žibernik 30, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 775805, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnw-83674

Udovičić Marica, Mestni trg 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 735465, izdala UE
Ljubljana. gnr-83379

Uran Polonca, Borštnikova ulica 73, Ma-
ribor, potni list, št. AA 856606. gnu-83576

Uršič Martin, Peščeni vrh 25/a, Cer-
kvenjak, potni list, št. AA 792914.
gnw-83324

Uršič Štefanija, Peščeni vrh 25/a, Cer-
kvenjak, potni list, št. AA 792913.
gnu-83326

Valand Natalija, Klavčičeva 3, Kamnik,
potni list, št. BA 718718, izdala UE Kam-
nik. gnb-83470

Vamberger Smiljan, Borova vas 26, Ma-
ribor, potni list, št. BA 434064. gny-83347

Veleberi Denis, Ul. Heroja Marinclja 10,
Kočevje, potni list, št. BA 835417, izdala
UE Kočevje. gno-83457

Vrabec Vid, Lemutova 16, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
53605, izdala UE Nova Gorica. gnt-83352

Vrhovnik Ivan, Koroška cesta 12, Rad-
lje ob Dravi, potni list, št. BA 079622,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnt-83552

Vrhovšek Aleksander, Malo Mraševo
34, Podbočje, potni list, št. BA 349229,
izdala UE Krško. gno-83782

Vrtačnik Jadranka, Šuštarjeva 15, Tr-
bovlje, potni list, št. BA 897517.
gnu-83476

Vučković Natalija, S. Plavž 14/a, Jese-
nice, potni list, št. BA 890258. gnr-83429

Vukadin Dušan, Viška 40, Ljubljana,
potni list, št. AA 932040. gny-83597

Zupančič Matej, Mala Loka 5, Velika
Loka, potni list, št. BA 807170, izdala UE
Trebnje. gne-83617

Žen Peter, Ljubljanska 93, Domžale,
potni list, št. AA 694022, izdala UE Dom-
žale. gnb-83770

Žiberna Gregor, Cesta Kokrškega odre-
da 23/a, Kranj, potni list, št. BA 222192,
izdala UE Kranj. gnp-83360

Osebne izkaznice

Ajdinović Mirjana, Trg na stavbah 11,
Litija, osebno izkaznico, št. 326630.
gnj-83466

Babnik Aleš, Tomačevska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 819838.
gnj-83612

Baić Majda, Obrežje 27, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico,
št. 529318. gne-83392

Bečan Rajko, Gozdna 1, Veržej, oseb-
no izkaznico, št. 572106. gnm-83334

Benčić Paola, Bernetičeva 16, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 147826. gno-83357

Bizjak Natalija, Gortina 108, Muta,
osebno izkaznico, št. 80752. gnh-83389

Bizjak Neda, Ul. XXX. divizije 13/b, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 1060923.
gne-83446

Bogdan Janez, Ormoška 17, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 96510. gnv-83475

Bohak Drago, Smetanova 55, Maribor,
osebno izkaznico, št. 450038.
gno-83607

Bohinc Boštjan, Murave 8, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 203157. gnb-83495

Camlić Benčić Mirna, Bernetičeva 16,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 576119. gnq-83355

Cener Štefan, Dolina 31, Puconci,
osebno izkaznico, št. 360814.
gnp-83331

Cesar Zalar Darja, Stantetova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1041985.
gnw-83424

Čarman Poberaj Simona, Smoletova ul-
lica 18, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 955746. gnr-83454

Čikič Andreja, Zasip, Rebr 15, Bled,
osebno izkaznico, št. 323790. gnj-83312

Čokl Ivan, Zg. Tinsko 53, Loka pri Žu-
smu, osebno izkaznico, št. 698299.
gnc-83319

Derčar Miran, Ul. borcev 25, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico,
št. 785744. gnf-83441

Erjavec Albina, Ul. Janeza Puharja 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 578501.
gnb-83349

Faleš Črtomir, Istrska cesta 69/c, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 298712. gng-83340
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Finžgar Ivan, Ul. Staneta Severja 7, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 891852.
gnm-83559

Fleischmann David, Trubarjeva 1, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 818345.
gnq-83755

Frangeš Matjaž, Knupleževa ulica 10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 15074.
gnz-83346

Fratnik Olga, Krambergerjeva 6, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 131425.
gny-83697

Gomboc Anica, Novo Polje cesta I/52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 792784.
gnl-83260

Graunar Darinka, Pohorski bataljon 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 561236.
gnz-83596

Grbec Robert, Bevkova 3, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 282151. gnk-83561

Grobelnik Stanislav, Završe 78, Misli-
nja, osebno izkaznico, št. 322773.
gni-83563

Haužar Jožef, Berkovci 11, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico,
št. 833282. gni-83338

Herlič Jernej, Ptujska 38, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 358321.
gnd-83393

Hožič Mojca, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 807963. gnk-83336

Hrastar Danica, Dolomitska 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 615620.
gne-83542

Ilazi Remzije, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 158723. gns-83478

Istenič Darja, Luznarjeva 24/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 151062. gny-83672

Januš Klaudija, Selnica ob Muri 102,
Sladki Vrh, osebno izkaznico, št. 168150.
m-347

Jelen Uroš, Tolsti vrh 136, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 661790.
gnq-83330

Jerič Tanja, Zg. Sveča 22, Stoperce,
osebno izkaznico, št. 195307. gny-83372

Jerman Vilim, Pobočna 9, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 1024067.
gnh-83564

Jovičević Boris, Drenov grič 165, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 936812.
gnf-83591

Jurgele Katarina, Reševa 1/c, Kranj,
osebno izkaznico, št. 249848. gng-83365

Kastelic Andrej, Smrečnikova 30, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 756662.
gnf-83566

Kitić Ljubomir, Verovškova ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 665193.
gny-83297

Klanjšček Miha, Ulica bratov Učakar
106, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 368719. gnj-83462

Klopčič Franc, Prevoje 121, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 1011939.
gni-83438

Kocbek Robert, Sp. Leskovec 16,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico,
št. 967829. gnw-83574

Kodrič Jasmina, Grdina 3, Stoperce,
osebno izkaznico, št. 865379.
gne-83667

Kofalt Maja, Župančičeva 5, Metlika,
osebno izkaznico, št. 640697.
gne-83567

Kolar Franc, Vešenik 35, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 644708.
gnn-83608

Kolar Magda, Marija Dobje 13/a, Dram-
lje, osebno izkaznico, št. 788301.
gnu-83526

Koprivec Frančiška, Smolnik 15, Pol-
hov Gradec, osebno izkaznico,
št. 505388. gnq-83305

Korošec Marija, Milje 3, Visoko, oseb-
no izkaznico, št. 789365. gnm-83459

Koštric Andraž, Kompole 40, Štore,
osebno izkaznico, št. 892198. gny-83497

Košuta Tanja, Spodnji kraj 5, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 166541.
gnn-83658

Krajnc Tatjana, Radoslavci 13/a, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 33429.
gnj-83337

Krhin Marija, Viška 49/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 8376. gni-83413

Krneta Dubravka, Avčinova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 497995.
gnm-83588

Krnjak Dušna, Gosposvetska 11, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 369094.
gne-83467

Krznar Franjo, Gornji Lakoš, Glavna uli-
ca 85, Lendava – Lendva, osebno izkazni-
co, št. 167992. gnn-83558

Kuhar Anja, Hinje 11, Šentjanž, osebno
izkaznico, št. 937016. gnj-83387

Kurtuma Borko, Gradnikova 12, Kanal,
osebno izkaznico, št. 916413. gnl-83660

Laharnar Janja, Ul. Gradnikove brigade
29, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 249236. gnh-83664

Lampič Iztok, Nanoška 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 148448.
gnp-83456

Luci Aleš, Ulica Lackove čete 44, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 856029. gnk-83661

Markež Stanislav, Skorba 11/b, Hajdi-
na, osebno izkaznico, št. 758475.
gnc-83669

Matelić Juraj, Trg prekomorskih brigad
11, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 309866. gng-83540

Matul Lidija, Mazijeva ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 454366.
gnh-83489

Miklavčič Anton, Velika Ilova gora 24,
Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico,
št. 411899. gnv-83425

Miklavčič Branko, Bratovševa ploščad
36, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 391913. gnd-83643

Munjiza Zdravko, Ul. 1. maja 18, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 106184.
gnl-83510

Nose Frančišek, Kisovec 12, Struge,
osebno izkaznico, št. 490927.
gnw-83474

Oblak Urška, Žorgova ulica 68, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 197143.
gnm-83709

Ocvirk Julij, Ločica ob Savinji 15, Pol-
zela, osebno izkaznico, št. 933823.
gnb-83445

Oven Silvo, Stična 81/a, Ivančna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 346071.
gnj-83487

Pajden Snežana, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672833.
gnn-83758

Pajić Igor, Kregarjevo 5, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 802348. gnb-83420

Pal Silvo, Lipa 105, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 674385. gnn-83562

Pavlin Ljiljana, Pod topoli 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 203061. gnb-83595

Pelko Štefanija, Šuceva ulica 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 581125. gno-83382

Pernuš Nevenka, Paloviče 14, Tržič,
osebno izkaznico, št. 763629. gnv-83375

Pesek Albinca, Vrečarjeva ulica 15,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 344147.
gni-83263

Petan Jan, Marčičeva ulica 28, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 129292.
gnr-83554

Petan Jernej, Marčičeva ulica 28, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 858169.
gns-83553

Pipan Valburga, Kajuhova 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 1072968.
gnj-83687

Pistotnik Ivana, Šmiklavž 12, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 575878.
gnw-83549

Plohl Martin, Kašeljska cesta 59, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 656513.
gnq-83480

Poberaj Igor, Smoletova ullica 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 127077.
gns-83453

Pregarc Marta, Agrarne reforme 9, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 347179. gnx-83573

Prelesnik Andraž, Kocljeva ulica 5, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 838169.
gnn-83483

Prelogar Lilijana, Na Brežini 36, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 888832.
gnf-83316
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Premrl Karolina, Pot na Dobrotin 1, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 690672.
gnf-83366

Primc Tomaž, Jablanica 18, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 871543.
gnu-83701

Rajh Majda, Kraigherjeva 31, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 761233. gni-83663

Ramić Esad, Obrtniška cesta 1, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 161581.
gnm-83684

Rihter Mojca, Gavce 51/a, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 1093362.
gnl-83460

Saje Petra, Koleševa ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 28094. gne-83767

Sember Danka, Cesta 4. julija 62, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 679024.
gnv-83325

Sivec Damjana, Mlinsko 4, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 22862. gnz-83371

Slavič Dejan, Klopčičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 769913. gnl-83435

Smerkolj Marjan, Bršlenovica 6, Troja-
ne, osebno izkaznico, št. 669777.
gnx-83748

Smolnikar Ivan, Suhadole 6/a, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 648503.
gnt-83477

Stražar Alojz, Valvazorjeva 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 780106.
gnq-83705

Strohsack Nina, Partizanska 45/a, Ra-
kek, osebno izkaznico, št. 175879.
gnf-83541

Šefer Marko, Kerenčičeva 8, Radenci,
osebno izkaznico, št. 109379.
gno-83332

Šemrl Valentina, Kržišnikova ulica 8,
Medvode, osebno izkaznico, št. 79669.
gnm-83484

Škrinjar Janja, Čadram 3, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 207220.
gnb-83670

Šlaus Breda, Kumen 10, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 555869.
gnv-83254

Štajdohar Rok, Marentičeva 4, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 175701.
gnf-83691

Štrbuncl Antonija, Dednja vas 3, Piše-
ce, osebno izkaznico, št. 437015.
gnt-83577

Štrubelj Andrej, Dunajska cesta 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 71768.
gnu-83351

Štrukelj Frančiška, Bregarjeva 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 24750.
gno-83582

Trpin Martin, Zakriž 38, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 217591. gnl-83385

Trušnovec Pavel, Ajščica 72, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 6075.
gno-83436

Velej Marjan, Trilerjeva 12, Medvode,
osebno izkaznico, št. 495169.
gnd-83518

Vodnik Jožef Albert, Podutiška 162,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 704474.
gnc-83744

Vogrin Matjaž, Prijateljeva 30, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 821. gni-83613

Vrečer Tatjana, Rečica ob Paki 56,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico,
št. 806556. gns-83678

Zadnik Jurij, Kališnikov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 273937. gnt-83756

Zagorc Stanka, Osredek 3, Podkum,
osebno izkaznico, št. 668465. gnz-83471

Žebaljec Justina, Mlakarjeva 1/a, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 541216.
gnc-83344

Žerdin Franc, Kersnikova cesta 37, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 199444.
gnx-83698

Žgavec Milan Miroslav, Godovič 84,
Godovič, osebno izkaznico, št. 965079.
gnx-83673

Vozniška dovoljenja

Aleš Peter, Topole 4, Mengeš, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1575979, reg. št. 2871, izdala UE Dom-
žale. gnt-83427

Avguštin Boris, Hotinjska cesta 133,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 716135, reg. št. 92046, izda-
la UE Maribor. gnn-83333

Banovec Mladen, Slavka Černeta 9,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, št. S
1386344, izdala UE Jesenice. gnh-83264

Belcijan Urša, Kleče pri Dolu 14, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372047, reg. št. 236109, izdala
UE Ljubljana. gns-83778

Benčina Miloš Ivan, Ul. Bračičeve bri-
gade 1/a, Stari trg pri Ložu, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 20068, reg.
št. 7584, izdala UE Cerknica. gnz-83246

Blagojević Mirko, Cesta v staro vas 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10147, izdala UE Postojna.
gny-83272

Bohinc Boštjan, Murave 8, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 27054, izdala UE Škofja Loka.
gnz-83496

Bratušek Jernej, Vareja 16, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 44193, izdala UE Ptuj. gnp-83406

Brečko Jure, Titova ulica 80, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11130, izdala UE Laško. gno-83307

Carević Vesna, Šentjakob 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1503441, reg. št. 224302, izdala UE
Ljubljana. gnl-83485

Cej Marija, Rožna dolina c. X/28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1526081, reg. št. 1263, izdala UE
Ljubljana. gnd-83468

Cesar Zalar Darja, Stantetova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768932, reg. št. 83499, izdala UE
Ljubljana. gnx-83423

Colarič Božena, Srebrničeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 261946, reg. št. 10602, izdala UE
Ljubljana. gnu-83751

Cvetko Miran, Rimska cesta 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191179, reg. št. 177345, izdala
UE Ljubljana. gnp-83781

Cvetkov Atanas, Goriška ulica 3, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 16/2002.
gns-83303

Čavlović Vinko, Kidričeva 11, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131764, reg. št. 26392, izdala UE
Domžale. gnr-83679

Česnik Luciano, Tomšičeva ulica 47,
Postojna, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 25/2002 na
ime Česnik Lucciano. gnb-83270

Čibej Nada Justina, Celovška cesta
106, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1192660, reg. št. 56033, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-83310

Dermota Vida, Toplarniška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366647, reg. št. 232879, izdala
UE Ljubljana. gni-83638

Djuratović Goran, Dvor 7, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1524350, reg. št. 246343,
izdala UE Ljubljana. gnt-83602

Đžanković Fadilj, Romanja vas 49,
Straža, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8276, izdala UE Novo mesto.
gnv-83500

Faleš Črtomir, Istrska cesta 69/c, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 45653. gne-83271

Flajs Kazimir, Pod vrbami 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
686659, reg. št. 96546, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-83539

Fleischmann David, Trubarjeva 1, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1575832, reg. št. 33330, izdala UE
Domžale. gnr-83754

Frangeš Matjaž, Knupleževa ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 953123, reg. št. 236, izdala UE Ru-
še. m-335

Fratnik Olga, Krambergerjeva 6, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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441194, reg. št. 45908, izdala UE Mari-
bor. gnz-83696

Gašpar Marjan, Šulinci 6, Petrovci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 13655.
gnk-83261

Godnov Štefan, Lom nad Storžičem 26,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1321892, reg. št. 10150. gnn-83258

Golja Gregor, Križevniška ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1105286, reg. št. 141921, izdala
UE Ljubljana. gni-83388

Goričar Romeo, Herbersteinova ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 184029, reg. št. 165188, iz-
dala UE Ljubljana. gng-83590

Gorišek Goran, Križni vrh 90, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 19159, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-83281

Grbec Aljoša, Seča 117, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13060, izdala UE Piran.
gnh-83289

Hajraj Sabina, Cankarjeva 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41339. gnh-83514

Hari Peter, Korovci 31, Cankova, voz-
niško dovoljenje, št. 19000. gnq-83505

Hasmuller Ivan, Sromlje 59, Sromlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 9507,
izdala UE Brežice. gnl-83610

Hercog Branko, Kozjak 33, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6745. m-340

Horvatič Jože, Cesta Bratov Milavcev
107, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13175, izdala UE Brežice.
gnr-83329

Hribar Jerica, Zg. Konjišče 9, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9894,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-83508

Iglič Jaka, Volavlje 1/b, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588291, reg. št. 226336, izdala UE
Ljubljana. gny-83772

Ilazi Remzije, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115639, reg. št. 47090, izdala UE Kranj.
gnr-83479

Istenič Vesna, Lutverci 25, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12404, izdala UE Gornja Radgona.
gns-83503

Janežič Klemen, Rusjanov trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049934, reg. št. 208273, izdala UE
Ljubljana. gnx-83398

Jordan Vilma, Ul. talcev 29, Kostanjevi-
ca na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13548. gnl-83335

Jovičević Boris, Drenov grič 165, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 104232, izdala UE Vrhnika. gnd-83593

Jugovac Klemen, Vinjole 24, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9778, izdala UE Piran.
gnj-83287

Jurkovič Tine, Dolga lesa 1, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5841,
izdala UE Ormož. gnq-83509

Kacjan Aleš, Jablance 17/a, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1229861, reg. št. 99369, izdala UE
Maribor. gnu-83451

Kamenica Damir, Njegoševa 2, Uroše-
vac, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526847, reg. št. 247037, izdala UE
Ljubljana. gnb-83699

Kaplja Matevž, Ponoviška cesta 11, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1323549, izdala UE Litija. gng-83465

Kitić Ljubomir, Verovškova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 262875, reg. št. 186488, izdala UE
Ljubljana. gnz-83296

Klanjšček Miha, Ulica bratov Učakar
106, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1297135, reg. št. 226458,
izdala UE Ljubljana. gnk-83461

Klopčič Franc, Prevoje 121, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
781745, reg. št. 9827, izdala UE Domža-
le. gnh-83439

Kobal Mateja, Ul. Dušana Kvedra 38,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38522, izdala UE Celje. gnc-83444

Kohne Anemari, Zbelovo 13/b, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10295. gns-83578

Komar Mateja, Sp. stari grad 11, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19582. gne-83367

Končnik Damir, Ul. Gorenjskega odre-
da 6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1392449, reg. št. 52360, izdala UE
Kranj. gno-83407

Korinšek Gašper, Kantetova ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565251, reg. št. 247807, izdala
UE Ljubljana. gny-83647

Košir Bojan, Grobeljska pot 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352953, reg. št. 72318, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-83259

Koštomaj Ivan, Gornje Pijavško 18, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 10764, izdala UE Krško.
gnh-83314

Košuta Tanja, Spodnji kraj 5, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12107, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-83616

Kovše Andrej, Javnik 49, Podvelka, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10592,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnq-83580

Kraigher Rozalija, Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, reg. št. 29789, izdala UE Nova Go-
rica. gnc-83369

Križe Klavdija, Občice 19, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41483, izdala UE Novo mesto.
gnx-83498

Kumar Borut, Slatina 20, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1480094, reg. št. 30454, izdala UE
Velenje. gng-83390

Laharnar Janja, Ulica Gradnikove briga-
de 29, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 44793. gnr-83404

Lazić Dejan, Ribičičeva ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1298461, reg. št. 226108, izdala UE
Ljubljana. gnw-83749

Lekić Mirko, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 413870, reg. št. 4766, izdala UE
Ljubljana. gns-83428

Luci Aleš, Ul. Lackove čete 44, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 29577, izdala UE Ptuj. gng-83615

Madžova Olivera, Klavčičeva ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23134, izdala UE Kamnik.
gnz-83396

Maletić Juraj, Trg prekomorskih brigad
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 1588204, reg. št. 34851, iz-
dala UE Ljubljana. gnk-83486

Matijaš Zvonko, Klanska ulica 19, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1526581, reg. št. 95527, izdala UE
Ljubljana. gnz-83700

Matul Lidija, Mazijeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812127, reg. št. 136572, izdala UE Ljub-
ljana. gni-83488

Miklavčič Branko, Bratovševa ploščad
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 595222, reg. št. 196443, iz-
dala UE Ljubljana. gne-83642

Mohorič Jurij, Poljubinj 4/e, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000192246, iz-
dala UE Tolmin. gnt-83502

Novak Drago, Rodine 7, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
385917, izdala UE Jesenice. gnq-83630

Oblak Urška, Žorgova ulica 68, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418514, reg. št. 156009, izdala UE
Ljubljana. gnn-83708

Odeb Mirko, Arjol 13, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, reg. št. 4807,
izdala UE Koper. gnf-83266

Oman Klemen, Gregorčičeva 28, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 529303, reg. št. 22143. gns-83403

Ovčar Jure, Ulica Mire Miheličeve 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1504160, reg. št. 241922, izdala
UE Ljubljana. gnw-83249



Stran 2896 / Št. 29-30 / 5. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pacek Mirko, Brod 13, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10211. gnp-83556

Pajden Snežana, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077168, reg. št. 211144, izdala
UE Ljubljana. gno-83757

Pangrc Cveta, Ig 222, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1267040, reg.
št. 145770, izdala UE Ljubljana.
gnp-83631

Pečaver Peter Borut, Kosovelova ulica
67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 733765, reg. št. 47552, izda-
la UE Ljubljana. gnw-83774

Perči Štefančič Ljiljana, Vogelna cesta
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 218320, reg. št. 66970, izda-
la UE Ljubljana. gny-83322

Pesek Albinca, Vrečarjeva ulica 15,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135746, reg. št. 165018, izdala UE
Ljubljana. gnj-83262

Peterlin Boštjan, Vogljanska cesta 20,
Vodice, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 25/2002.
gnq-83680

Plavčak Sašo, Lovska 53, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 913696,
reg. št. 91229, izdala UE Maribor.
gnu-83551

Plečnik Jure, Partizanska ulica 3, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5545, izdala UE Logatec. gnu-83376

Poberaj Igor, Smoletova ullica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685894, reg. št. 92614, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-83452

Pogorelc Iztok, Kajuhovo naselje 7, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7404, izdala UE Kočevje. gnc-83494

Poljanec Maruška, Triglavska 20, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1394541, reg. št. 11907, izdala UE Idri-
ja. gnw-83449

Poljanec Tone, Poljanska cesta 70,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27464, izdala UE Škofja Loka.
gnx-83248

Pranjić Helena, Prušnikova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1421000, reg. št. 237676, izdala
UE Ljubljana. gnr-83604

Prater Nenad, Spodnja Vižinga 12, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, reg. št. 8626, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnf-83516

Pregarc Marta, Agrarne reforme 9, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 2397170, izdala UE Nova Gorica.
gnu-83501

Prelesnik Andraž, Kocljeva ulica 5, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6409, izdala UE Kočevje. gno-83482

Prelogar Lilijana, Na Brežini 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137909, reg. št. 135835, izdala UE
Ljubljana. gng-83315

Preložnik Kotnik Natalija, Obvozna ce-
sta 1, Zreče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11628, izdala UE Slovenske Ko-
njice. gnz-83521

Prezelj Nevenka, Ulica Alme Karlinove
53, Celje, vozniško dovoljenje, št. S
376417, reg. št. 25980. gnh-83689

Prosen Polona, Poklukarjeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251952, reg. št. 224643, izdala
UE Ljubljana. gnk-83536

Radošić Franko, Polakova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 266053, reg. št. 155249, izdala UE
Ljubljana. gnp-83656

Rajnar Jože, Apače 90, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4862,
izdala UE Gornja Radgona. gnp-83506

Rakuša Milan, Prušnikova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
574227, reg. št. 42596, izdala UE Mari-
bor. gnq-83255

Ramić Esad, Obrtniška cesta 1, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. S 1141139,
reg. št. 24756. gno-83682

Ramić Mirela, Raičeva ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564727, reg. št. 247669, izdala UE
Ljubljana. gnu-83426

Repič Marjan, Krog, Brodarska 12,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 21347. gnp-83256

Ristić Veselin, Brodarjev trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
353141, reg. št. 106445, izdala UE Ljub-
ljana. gny-83472

Rus Meta, Vinska cesta 5, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1577248, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnd-83493

Saje Petra, Koleševa ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076134, reg. št. 211284, izdala UE
Ljubljana. gnf-83766

Sember Danka, Cesta 4. julija 62, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8757. gnp-83306

Skomina Matej, Oševljek 16, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 39767, izdala UE Nova Gorica.
gnx-83298

Smerkolj Marjan, Bršlenovica 6, Troja-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702124, reg. št. 16601, izdala UE Dom-
žale. gny-83747

Sobočan Lijana, Kvedrova cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891218, reg. št. 132625, izdala UE
Ljubljana. gnj-83437

Srakar Primož, Dunajska cesta 432,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1487896, reg. št. 227447,
izdala UE Ljubljana. gnl-83585

Starkel Ervin Emil, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90590, reg. št. 111732, izdala UE
ljubljana. gnx-83773

Stražar Alojz, Valvazorjeva 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700781, reg. št. 7420, izdala UE Domža-
le. gnp-83706

Sušnik Darinka, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192845, reg. št. 23385, izdala UE Ljub-
ljana. gni-83288

Šavli Klemen, Štihova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1564763, reg. št. 247694, izdala UE
Ljubljana. gnc-83294

Škapin Stanko, Rozmanova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1351358, reg. št. 8150, izdala UE
Ljubljana. gnw-83524

Špendal Barbara, Na peči 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731515, reg. št. 61875, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-83598

Šušel Janko Nevenka, Prijateljeva ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 886943, reg. št. 153901, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-83702

Švigelj Anton, Zavrh pri Borovnici 5, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12503, izdala UE Vrhnika. gnm-83659

Trpin Martin, Zakriž 38, Cerkno, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1394536, reg. št. 10464, izdala UE Idri-
ja. gnk-83386

Tušek Franc, Pobrežje 26, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 14875, izdala UE Ptuj. gnq-83405

Ugovšek Tomaž, Šlandrov trg 11, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1102495, izdala UE Žalec. gne-83692

Uršič Milena, Sv. duh 157, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8456, izdala UE Škofja Loka.
gnr-83504

Vehovec Zdenka, Prušnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026692, reg. št. 55460, izdala UE
Ljubljana. gno-83507

Vižintin Goran, Tureli 19, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29510,
izdala UE Nova Gorica. gnq-83280

Vodnjov Matjaž, Gozdarska 1, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219988, reg. št. 25771. gnt-83402

Vodopivec Tanja, Smolenja vas 72, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24407, izdala UE Novo mesto.
gnw-83499
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Zakrajšek Srečko, Kajuhova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001112, reg. št. 106931, izdala
UE Ljubljana. gnp-83681

Založnik Polona, Setnikarjeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1189404, reg. št. 219698, izdala UE
Ljubljana. gnb-83295

Zavšek Marija, Samova 2, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 833508, reg.
št. 33142, izdala UE Celje. gnk-83511

Zidar Marjeta, Rozmanova 27, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 939444, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-83291

Zupančič Jože, Britof 220/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
170880, reg. št. 7409, izdala UE Kranj.
gnv-83625

Žen Peter, Ljubljanska 93, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944210, reg. št. 25650, izdala UE Dom-
žale. gnc-83769

Žibert Anton, Zgornji Log 1, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1537353, izdala UE Litija. gnt-83777

Žučko Andrej, Cesta na Mele 20, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 6171, izdala UE Vrhni-
ka. gnu-83605

Zavarovalne police

Ajnihar Franc, Pod Vrtačo 15, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 739931, izdala za-
varovalnica Tilia. gno-83557

Avsec Božena, Golniška cesta 90,
Kranj, zavarovalno polico, št. 823613, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d.. gng-83290

Banovec Marko, Kot 18, Semič, zava-
rovalno polico, št. 811527, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
gnj-83412

Bašič Mojca, Slovenska 38/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311630, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. m-331

Golob Lidija, Dobovec 19, Ponikva, za-
varovalno polico, št. 452199, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnk-83636

Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, zavarovalno polico, št. 488705,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-83635

Grobelnik Marjan, Črešnjice 6, Fran-
kolovo, zavarovalno polico, št. 392085,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnw-83624

Jerman Alojzija, Grajska cesta 25, Čr-
nomelj, zavarovalno polico, št. 0760542,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gni-83513

Kavčič Nataša, Grenc 3, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 411969, izdala za-
varovalnica Slovenica. gng-83640

Klobasa Tomaž, Nasipna ulica 114, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. AO 277065.
gnw-83399

Kosmač Gorazd, Mencingerjeva ulica
5/b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101390581, izdala zavarovalnica
Slovenica. gne-83492

Kržišnik Erik, Orehek 3, Prestranek, za-
varovalno polico, št. 0869444, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnw-83632

Madžova Olivera, Klavčičeva ulica 3,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 814929,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-83395

Miloševič Miha, Babno Goriška 691,
Škofljica, zavarovalno polico, št. AO
00101176056, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnu-83651

Ovčjak Darko, Bele vode 22, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 410949, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnt-83302

Petkovšek Matjaž, Tabor 5/a, Cerkni-
ca, zavarovalno polico, št. AO 0919769,
izdala zavarovalnica Adriatic Postojna.
gns-83628

Pevec Branko, Novo naselje 23, Hoče,
zavarovalno polico, št. 3319019, izdala za-
varovalnica Triglav, PE Maribor.
gnu-83401

Slovenica zavarovalniška hiša, Gregor-
čičeva 11, 5000 Nova Gorica preklicuje
polico za stanovanjsko zavarovanje Št.
49572 OBR. ZAC 5-95. Ob-66944

Treppo Robert, Ključarovci pri Ljutome-
ru 54/a, Križevci pri Ljutomeru, zavaroval-
no polico, št. 404134, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d.. gnb-83620

Vrbanec Darinka, Črešnjevec pri Semi-
ču 11, Semič, zavarovalno polico,
št. 0870392, izdala zavarovalnica Tilia
d.d., Novo mesto. gnx-83273

Zagorc Andrej, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101382748, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnu-83601

Spričevala

Bajt Rajko, Kvedrova cesta 1, Ljublja-
na, indeks, št. 01095234, izdala Pedago-
ška fakulteta. gnr-83779

Baša Kerec Marija, Dobelska cesta 1,
Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ra-
denci, št. 1, izdano 25. 6. 1990.
gnr-83529

Bavčer Natalija, Šmartinska cesta 7,
Ljubljana, indeks, št. 6300, izdala FDV v
Ljubljani. gne-83292

Beganovič Elvis, Na jasi 4, Kamnik, spri-
čevalo Frana Albrehta, izdano leta 1996,
1997. gnt-83527

Belovič Dušan, Sp. Razbor 21, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, indeks,
št. 07980068, izdala Visoka policijsko var-
nostna šola v Ljubljani. gnq-83455

Bravar Vesna, Razlagova 14, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2001. m-346

Brožič Albin, Gornji Zemon 15, Ilirska
Bistrica, spričevalo za voznika – kvalifika-
cija na Srednji tehnični šoli v Kopru, izdano
leta 1978. gnu-83626

Buser Dominik, Bohova 14, Hoče, in-
deks, št. 81511266, izdala EPF Maribor.
m-325

Cerkovnik Matjaž, Slavka Gruma 84,
Novo mesto, potrdilo o opravljenem stro-
kovnem izpitu, izdal Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
Komisija za strokovne izpite, Ljubljana,
21. 2. 1984. gnn-83408

Cvetanović Miodrag, Žabnica 47/a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le Josip Jurčič, izdano leta 1997/98.
gnx-83473

Cvijanović Radomir, Simona Jenka 14,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 2001.
gnh-83764

Ejubović Zijad, D. Polojice bb, Luka-
vac, spričevalo o zaključnem izpitu Rudar-
ske šole v Zagorju, št. 3.b/1976, izdano
leta 1976. gnl-83364

Fišter Mojca, Gor. Karteljevo 16/c, No-
vo mesto, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport, Komisija za strokovne izpite, Ljublja-
na, 24. 11. 1994, izdano na ime Krevs
Mojca. gnm-83409

Gorenc Stanislav, Celovška cesta 269,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra stokovnih šol v Ljubljani, izdano le-
ta 1965. gnu-83776

Grah Mojca, Gornji Črnci 32/a, Canko-
va, letno spričevalo Gimnazije Murska So-
bota, izdano leta 1999/2000. gnw-83274

Habjanič Stanislava, Stanošin 20, Pod-
lehnik, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole v Mariboru – disloci-
rani oddelek Ptuj, izdano leta 1982. m-342

Hrapić Fuad, Goriška ulica 8, Celje, in-
deks, izdala Srednja gradbena šola v Ljub-
ljani. gnd-83543

Hrvatin Nataša, Šmarje 201, Šmarje,
spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta
2001. gnk-83286

Jager Branko, Radehova 50, Lenart v
Slov.goricah, zaključno spričevalo IKŠ –
šolski center TAM Maribor, izdano leta
1970. m-344

Jagodic Janez, Podgorje 92/a, Kam-
nik, spričevalo 1. in 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale,
izdano leta 1993/94 in 1995/96.
gng-83523
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Jahič Aleksandra, Aškerčeva 18, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, izdano leta
2000/2001. m-327

Jovanovič Klavdija, Jurovski Dol 50, Ju-
rovski Dol, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Mari-
bor, izdano leta 1992, 1993 in 1994/95.
m-334

Jozić Pavo, Prudnice, Mokriča 7, Brdo-
večko Prigorje, diplomo Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana
leta 1986. gnx-83652

Jurič Gregor, Zg. Hoče 32, Hoče, spri-
čevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2001. m-326

Jurič Gregor, Zg. Hoče 32, Hoče, spri-
čevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2001. m-326

Kante Blanka, Žigoni 132, Renče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Nova gorica, izdano leta 2001. gnt-83277

Kapušin Branko, Krasinec 55/a, Gra-
dac, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške šole za strojno stroko Novo mesto,
izdano leta 1983/84. gnq-83530

Klančar Rado, Cesta pod Slivnico 21,
Cerknica, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za elektrotehniko in računalništvo, izda-
no leta 2001. gnq-83430

Klinar Gašper, Žerjavec 5, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar Jese-
nice. gnt-83627

Kne Aleksander, Adergas 16, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Eko-
nomske gimnazije v Kranju. gnr-83629

Kocet Ludvik, Petanjci 79/a, Tišina,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdano
20. 6. 1964. gno-83532

Kocjančič Zdravko, Dekani 173, Deka-
ni, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Kopru, izdano leta 1975.
gnl-83535

Kolar Mojca, V Dovjež 26, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljub-
ljani, izdano leta 1985 in 1986.
gnn-83633

Krajnc Jožef, Zg. Velka 135, Zgornja
Velka, spričevalo o končani OŠ Sladki vrh,
izdano leta 1968. m-352

Kreslin Robert, Litijska cesta 14, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2001. gny-83397

Lajevec Branko, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gnh-83464

Lap Bernarda, Verje 12, Medvode, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbene teh-
nične šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Jakič Bernarda. gno-83282

Lešnik Sandra, Zimica 19, Zgornja Ko-
rena, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 2001.
m-349

Logar Uroš, Koroška cesta 116, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. in 4. letnika SERŠ, izdano leta
1999 in 2000. m-341

Medved Nika, Grajska pot 5, Koper –
Capodistria, spričevalo Gimnazije Koper,
izdano leta 2001. gnl-83285

Mihalič Bojan, Ribiška pot 33, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano
leta 1986 in 1987. m-338

Mlakar Silva, Ruska ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje računal-
niške šole v Ljbuljani, izdano leta 1987 in
1988. gnp-83481

Močnik Anton, Prešernova 9/b, Vele-
nje, spričevalo 3. letnika Šole za prodajal-
ce v Celju, izdano leta 1969. gnp-83606

Nadižar Nils-Gašper, Merčnikova 1,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2001. gnd-83693

Neuberg Vesna, Kardeljeva cesta 76,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1978/79 in 1979/80. m-328

Obed Zlatka, Via dei Papaveri 22, Op-
čine, Trst, Italija, spričevalo 8. razreda OŠ
Idrijske Krnice, izdano leta 1967/68, izda-
no na ime Obid Zlatka. gnh-83714

Oprešnik Urban, Erjavčeva cesta 9, Ve-
lenje, indeks, št. 47157 – dvojnik, izdala
Fakulteta za organizacijske vede.
gnj-83587

Pavlin Petra, Einspielerjeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
2000/2001. gnn-83308

Pečnik Aya, Ulica Gorenjskega odreda
6, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1996. gnh-83614

Pelicon Aleš, Župančičeva 20, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
poslovno-finančni ekonomski tehnik, izda-
no leta 1989/90. gnq-83534

Pintarič Simona, Martjanci 98/a, Mar-
tjanci, indeks, št. 20200212, izdala Prav-
na fakulteta. gni-83538

Polenik Ida, Sr. Dolič 3, Mislinja, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spri-
čevalo Pedagoške gimnazije Ravne na Ko-
roškem, izdano leta 1978 in 1979, izdano
na ime Borovnik Ida. gng-83515

Prašnikar Marko, Čebulovna ulica 9,
Moravče, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za elektrotehniko in računalništvo, izda-
no leta 2001. gne-83417

Prelog Klavdija, Savinjska 10, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
v Mariboru, šolsko leto 1998/1999.
m-350

Rupar Brigita, Tomažini 2, Rob, indeks,
izdala Srednja upravno-administrativna šo-
la v Ljubljani. gnl-83760

Selčan Peter, Dragomelj 28, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kam-
nik, izdano leta 2000 in 2001. gng-83415

Slak Jože, Veliki Gaber 6, Veliki Gaber,
spričevalo 3. letnika ZPS, Titovi zavodi Li-
tostroj Ljubljana, izdano leta 1976.
gnp-83431

Somrak Aleš, Na gmajni 4, Vitanje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje poklicne in tehni-
ške gradbene šole Celje, izdano leta 2000.
gnq-83380

Stonič Maja, Poštna ulica 5, Vrhnika,
indeks, izdala Srednja šola Josip Jurčič
Ivančna Gorica. gns-83653

Svetina Rok, Blejska Dobrava 11/b,
Blejska Dobrava, spričevalo 2. letnika Po-
klicne šole Jesenice, izdano leta 1993.
gno-83257

Šantič Janja, Ul. Oktoberske revolucije
27/b, Izola – Isola, spričevalo 2. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano le-
ta 1999/2000. gnl-83560

Šoštar Rudi, Škapinova 12, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole v Celju – gradbeni odsek, izdano
leta 1976. gng-83265

Šoštarič Gregor, Igriška ulica 93, Mari-
bor, zaključno spričevalo za 3. letnik Sred-
nje ekonomske šole Maribor, smer eko-
nomsko komercialni tehnik, izdano leta
2001. m-333

Špes Zvonka, Pekre, Vekoslava Spin-
dlerja 5, Maribor, letno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, šolsko leto
1972/1973. m-343

Šraj Anton, Glogovica 13/b, Šentvid pri
Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške šole za lesarstvo, št. 188/21-76,
izdano 21. 6. 1976. gnz-83621

Štiblar Stanislav, Gotska ulica 11, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja šola za sto-
jništvo v Ljubljani. gnt-83377

Štravs Katja, Cankarjeva 2/c, Velenje,
spričevalo 4. letnika Poklicne in ekonom-
ske šole Slovenj Gradec, poslovni tehnik,
podjetniško poslovanje. gnc-83519

Tičar Saša, Bašelj 29/a, Preddvor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika SŠFZ v Ljubljani,
izdano leta 1994/95 in 1995/96, izdano
na ime Zupan Saša. gnn-83783

Tremski Jasna, Prekomorskih brigad 7,
Izola – Isola, diplomo , št. 454/87 – smer
natakar. gnw-83299

Urek Andrej, Bizeljska cesta 11, Breži-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice, izda-
no leta 2000. gnv-83525
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Us Marija, Male Poljane 3, Šmarješke
Toplice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole, izdano leta 1982/83,
1983/84. gny-83247

Valenčak Branko, Latkova vas 73, Pre-
bold, spričevalo 4. letnika Srednje tehnič-
ne šole – strojni tehnik, izdano leta 1981.
gnx-83677

Videčnik Vilko, Gorenja vas pri Mirni 1,
Mirna, potrdilo o preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cest-
nem prometu, št. 613965, izdal Interes
d.o.o.. gnf-83666

Volk Petra, Gradišče 29/A, Renče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra Nova Gorica, izdano leta 2001.
gns-83278

Vršnik Doroteja, Raduha 32, Luče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pe-
dagoške smeri Ljubljana, št. 10 d, izdano
28. 6. 1974. gnf-83391

Zagode Luka, Grič 15, Sevnica, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje gozdarske in
lesarske šole, izdano leta 1997, 1998.
gnb-83370

Zahovič Admir, Šentilj 75/b, Šentilj v
Slov.goricah, potrdilo o uspehu na maturi
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2001. m-332

Zaplatič Zdenka, Bakovci, Koroška 47,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu PGŠ Radenci, izdano leta 1973/74.
gnz-83275

Zavrnik Tamara, Dravska 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole Maribor, izdano leta 1992.
m-351

Zelič Marija, Breg 9/b, Loka pri Zida-
nem Mostu, spričevalo Srednje gostinske
šole Celje, smer kuhar, izdano leta 1980,
izdano na ime Turk Marija. gnr-83279

Žust Dušan, Ustje 35/a, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole, izdano leta 1997/98. gny-83422

Ostali preklici

ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jeseni-
ce, uradno potrdilo za registracijo vozila
Renault Twingo, št. ogrodja
VF1C068A526530623, ocarinjeno po KV
60524, dne 13. 3. 2002. gni-83313

ATET D.O.O., Celovška ulica 73, Ljub-
ljana, kopijo licence št. 3023/40 z dne
20. 4. 1998, za vozilo Peugeot Boxer 2.5
D, z reg. oznako LJ C8-03S in vozilo Peu-
geot Boxer z reg. oznako LJ F9-28F.
gnm-83309

AVTOIMPEX d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvožene-
ga vozila tipa ŠKODA octavia combi 1,9
Tdi, št. šasije TMBGP41U128531442, tip

motorja ASV, št. motorja 077996, letnik
2001. gnm-83359

AVTOIMPEX d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvožene-
ga vozila tipa ŠKODA fabia sedan comfort
1,9 SDI, št. šasije TMB-
CF46Y623356793, tip motorja ASY, let-
nik 2001. gnj-83362

Belčič Boris, Trstenjakova ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-83649

Blaznik Anica, Savinjska cesta 22, Tr-
bovlje, delovno knjižico, št. 1293, izdala
UE Trbovlje. gnc-83269

Brumen Marija, Biserjane 10, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, delovno knjižico.
gnm-83634

Čehić Mirela, Gabersko 15, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 18010406, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnk-83586

Dobrajnšek Helena, Prvomajska 31,
Maribor, delovno knjižico, št. 49411.
m-337

Dremelj Tatjana, Stantetova 26, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1057209. gnx-83623

Esih Anja, Ulica Angelce Ocepkove 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo.
gnw-83599

Gerlovič Alenka, Gradišče 6, Ljubljana,
veteranska izkaznica št. 009529, izdana
27. 2. 1999. gnx-83648

Gerlovič Alenka, Gradišče 6, Ljubljana,
izkaznica vojnega veterana za brezplačno
vožnjo št. 1314, izdana 18. 6. 1999,
G-1/99. gnv-83650

Kamnikar Gregor, Jarška cesta 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-83418

Kavčič Anton, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-83490

Klanjšek Jurij, Ljubljanska 56, Celje, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1171966. gnc-83644

Kobe Alojz, Dol. Sušice 2/b, Dolenjske
Toplice, delovno knjižico, ser. št. 205638,
reg. šr. 22488, izdana 1. 8. 1978 pri SO
Novo mesto. gnj-83512

Kostić Miodrag, Antoličičeva 20, Mari-
bor, delovno knjižico reg. št. 9015, izdana
leta 1996 v Mariboru. m-330

Kovač Vojko, Šolska 9, Portorož – Por-
torose, pooblastilo za upravitelja str. na la-
dji 3000 kW in več, št. P 067, izdano
26. 5. 2000. gnk-83411

Kuret Marija, Pregarje 62, Ilirska Bistri-
ca, knjižico plovila, št. 01-03-7011-1995,
izdana 7. 2. 1995, reg. št. IZ-311.
gnu-83301

Lapuh Martin – avto taxi, Vrhovci, Ce-
sta X/7, Ljubljana, izvod licence ,
št. 009915/18069/01-KN38/2001 z dne
5. 6. 2001, za vozilo Mercedz Benz, tip
vozila 290 turbo disel, reg. oznaka LJ

H3-23Z, izdana na OZS, št. 001159.
gnk-83694

LEDO D.O.O., Brnčičeva 29, Ljublja-
na, licenco št. 0002533/84 za kamion
IVECO TURBO DAILY 49 E 12, z reg.
oznako LJ 62-1D in kamion ZASTAVA
80.10 N, z reg. oznako LJ U2-93P.
gnp-83381

Mahkovic Urška, Spodnji log 27, Sava,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-11630/99, VČ -1027, izda-
la Uprava za pomorstvo v Kopru.
gnb-83545

Matk Klemen, Logarska dolina 21, Sol-
čava, potrdilo o opravljenem izpitu za var-
no delo s traktorjem, izdan na Kmetijski
šoli Šentjur, leta 1997. gnd-83618

Mežan Stanislav, Thusis, Švica, delov-
no knjižico, reg. št. 822, serija 522664,
izdana 27. 11. 1958 v Trebnjem.
gnf-83641

Mohorčič Damijana, Preglov trg 2, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19329139,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp-83356

Namar Luka, Vodnikova cesta 46, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1120867. gnv-83250

Neuberg Iztok, Koroška 79, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 8235-i, izdala UE
Maribor, leta 1986. m-345

Pintarič Milan, Slatina 37, Cirkulane, vo-
jaško knjižico, št. BE 055469, izdana leta
1987. gny-83522

Pirc Rudi, Vihre 26, Leskovec pri Kr-
škem, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1024931. gnp-83581

Podržaj Boštjan, Perovo 13/a, Grosup-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1190253. gnv-83400

PORSCHE INTER AUTO, Porsche Ma-
ribor d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, Mari-
bor, potrdilo za registracijo uvoženega vo-
zila za VW POLO 1.2 comfortline, št. šasije
WVWZZZ9NZ2D035713. gnb-83645

PORSCHE INTER AUTO, Porsche Ma-
ribor d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, Mari-
bor, potrdilo za registracijo uvoženega vo-
zila za VW GOLF 1.4 basis, št. šasije WV-
WZZZ1JZ2W532372. gnz-83646

Repovš Božo, Čerinova ulica 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-83419

Rožman Aleksander, Zidanškova 9, Ve-
lenje, 4 delnice KRS Velenje d.d.
št. 019843, 019844, 019845 in 019846.
gnc-83619

Sejarić Senad, Breg 14, Borovnica, de-
lovno knjižico. gnv-83300

Simonič Franc, Gortanova 21, Rače,
delovno knjižico. m-348

Sorman Suzana, Prenoje 9, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, ser.
št. 0383698, reg. št. 16582, izdana 1. 9.
1997 v Slovenskih Konjicah. gns-83253
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Srećo Nikola, Brunov drevored 19, Tol-
min, študentsko izkaznico, št. 19313713,
izdala Ekonomska fakulteta. gnv-83775

Veletanlič Sanel, Kamna gorica 60,
Kamna Gorica, delovno knjižico.
gne-83267

Vlahović Cvetka, Ul. Veljka Vlahoviča
81, Maribor, delovno knjižico. m-339

Vrhovšek Frančišek, Podgornikova uli-
ca 5, Ljubljana, vozno karto, št. 1274,
100% invalidska, izdal LPP. gnj-83762

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Zelenjak Blanka, Jakčeva ulica 21,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-83761

Zgonec Anton, Zgornje Gameljne 1/a,
Ljubljana Šmartno, potrdilo o opravljenem
končanem izpopolnjevanju strokovne izo-
brazbe za učitelja predpisov varnosti ce-
stnega prometa in voznika inštrukrorja.
gnd-83293

Zorič Tine, Hrastarjeva ulica 5, Medvode,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 342-33/99-01/1369. gns-83378

Zupančič Tina, Gabrovčec 50, Krka, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja ekonom-
ska šola v Ljubljani. gnt-83252

Zupanič Jože, Zg. Gorica 6, Rače, štu-
dentsko izkaznico, št. 29011328. m-329

Žen Peter, Ljubljanska 93, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1300/00. gnz-83771

Žuran Veronik, Ul. Bratov Greif 16, Ma-
ribor, delovno knjižico št. 1976, reg.
št. 31353 v Mariboru. m-336
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