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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Ob-67472
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,

6330 Piran; 05/671-03-34.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: cesta v obrtno co-
no v Luciji.

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

ročila, če je določen: 21. 6. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Le-
on Grošelj; 041/822-317.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Občina Piran

Št. 25 Ob-67510
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena, obrtni-
ška in instalacijska dela - II. faza novi
poštni center Maribor.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: slu-
žba za gradbeništvo in arhitekturo.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 26811-6/2002 Ob-67548
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: projektiranje, do-
bava, montaža in predaja v obratovanje
signalno varnostnih in telekomunikacij-
skih naprav na progi Ormož-Murska So-
bota-LOT-2.

4. Kraj dobave: proga Ormož-Murska
Sobota.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Rajko Satler, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 4. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet

Št. 9/02 Ob-67547
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rižanski vodovod

Koper, Ulica 15. maja 13, tel.
05/668-61-00, faks 05/668-61-20,
e-mail: rizanski.vodovod@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja vodovo-
da in kanalizacije Podgorje.

4. Kraj dobave: Mestna občina Ko-
per-KS Podgorje.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ri-
žanski vodovod Koper - Služba investicij -
Stopar Mira.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 4. 2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-67552
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.,

Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana, tel. +386/1/29-14-100.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: nakup 25 + 5
večsistemskih električnih lokomotiv.

4. Kraj dobave: Železniška postaja Ljubl-
jana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: /

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Poslovna enota Vleka vlakov in TVD; Bošt-
jan Miklavčič, tel. +386/1/29-14-100.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Slovenske železnice d.d.

Ob-67553
1. Subscriber: Slovenske železnice

d.d., Ljubljana.
2. Address: Kolodvorska 11, 1506

Ljubljana, tel. +386/1/29-14-100.
3. Sort, quantity of goods, construc-

tions or services which are ment to be
ordered in next 12 months: Purchase of
25 + 5 multisistems electric locomo-
tives.

4. Place of delivery: Railway station
Ljubljana.

5. Aproximate date of the publish Ten-
der beginning if settled: /

6. Adress and contact person en-
charged for further information: Depart-
ment for Traction; Mr. Boštjan Miklavčič,
tel. +386/1/29-14-100.

7. Eventual further information on
planned Tenders: /

8. Date of dispatch of preliminary No-
tice: 11th of April 2002.

Slovenske železnice d.d.

Št. 50/1-2002 Ob-67617
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota (po pooblastilu Ministrstva za zdrav-
stvo Republike Slovenije).

2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvideno naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava nemedi-
cinske in medicinske opreme za novo-
gradnjo ginekološko porodniškega
oddelka Splošne bolnišnice Murska
Sobota.

4. Kraj dobave: Rakičan pri Murski So-
boti (Splošna bolnišnica Murska Sobota).

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v avgustu 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: po-
slovni direktor bolnišnice Štefan Vučak.
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7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročilo bo izvedeno v
več sklopih.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 404-08-90/2002-2 Ob-67619
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: čiščenje poslovnih
prostorov in okolice MORS, na vseh lo-
kacijah v Republiki Sloveniji.

4. Kraj dobave: vse lokacije MORS, v
Republiki Sloveniji.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: april/maj 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega
naročila Darja Kobe, tel. 01/471-25-82.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 17123-03-308/109-01 Ob-67652
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: storitev zagotovi-
tve plačevanja z uporabo plačilnih in
kreditnih kartic.

4. Kraj dobave: lokacije upravnih enot
in izpostav upravnih enot na celotnem ob-
močju Republike Slovenije.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 26. 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: 12. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-67680
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 6,

1000 Ljubljana, tel. 01/251-28-49, faks
01/425-60-53.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: konstruiranje, izde-
lava, dobava, poskusni pogon in primo-
predajo tirne vzpenjače na Ljubljanski
grad.

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

ročila, če je določen: april 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Me-
stna občna Ljubljana, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarjenje z zemljišči, Tomši-
čeva 6, Ljubljana, Maja Kač, univ. dipl. inž.
gr., občina Ljubljana.

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

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-67638
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Resljeva 18, tel. 01/306-40-11, faks
01/305-40-12, e-mail: marko.trskan@ljub-
ljana.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbeno obrtni-
ška dela, strojne in elektro instalacije
pri rekonstrukciji obstoječega letnega
kopališča Kodeljevo.

4. Kraj dobave: Poljanska cesta 99,
1000 Ljubljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Sa-
vaprojekt, družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žr-
tev 59, 8270 Krško, Igor Šuštaršič univ.
dipl. inž. arh.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za predšolsko vzgojo,

izobraževanje in šport

Št. 407-171/2002 Ob-67721
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbeno, obrtni-
ško in instalacijska dela za gradnjo telo-
vadne dvorane za Srednjo šolo Srečka
Kosovela v Sežani.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Re-
publika Slovenija Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2002.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 404-08-98/2002-2 Ob-67727
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.

3. Vrsta in količina blaga, ki bo predvi-
doma naročeno v naslednjih 12 mesecih:

a) perutninsko meso,
b) mesne konzerve,
c) ribje konzerve.
4. Kraj dobave: različne lokacije v Re-

publiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Slu-
žba za javna naročila, Darja Kobe.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

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

Obvestilo
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, je v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67093, pod rubriko ZJN-12.B, objavila
oddajo naročila po odprtem postopku “Do-
bava aplikativne programske opreme PIS”.

Naročilo po naravi predmeta sodi v ru-
briko ZJN-12.S.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Popravki in dopolnitve
Ob-67676

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za “UZ aparaturo“,
objavljen v Ur. l. RS, št. 28 z dne 29. 3.
2002, Ob-66591, se dodajo pogoji:

14. 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:

18. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno
do 8. 12. 2002;

19. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 10 % pogodbene
vrednosti;

20. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10 %
pogodbene vrednosti.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 102 Ob-67471
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Za-

vod za informatiko.
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2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje; tel. 03/42-65-720,
faks 03/42-65-682, elektronski naslov
zi@celje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: strojna in
programska računalniška oprema v koli-
činah: standardni osebni računalnik 20;
močnejši osebni računalnik – grafična po-
staja 4; močnejši osebni računalnik 2; moč-
nejši prenosni računalnik 1; šibkejši preno-
sni računalnik 1; 17-palični monitor 22; LCD
monitor 17“ 9; brizgalni tiskalnik A4 – bar-
vni 7; laserski tiskalnik A4 – črnobeli 4;
laserski tiskalnik A3 – črnobeli 1; optični
čitalec 2; zapisovalno/prepisovalna enota
1; digitalni fotoaparat 7; MicroSoft Office
SBE SLO DSP 28.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so posamezne vrste in količine blaga
iz prejšnje točke 3.(a) Ponudba je možna za
posamezni sklop, več sklopov ali za vse
sklope skupaj.

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma 3. 6. 2002 oziroma po
podpisu pogodbe, trajanje dobave največ
30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, v tajništvu, II. nad-
stropje; dodatne informacije Sandi Marzi-
došek, Dani Gubenšek, Matjaž Hrovatič ali
tel. 03/42-65-720, faks 03/42-65-682,
elektronski naslov zi@celje.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: torek, 14. 5.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod
za informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 14. 5. 2002 ob 13. uri, Celje,
prostori Zavoda za informatiko.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne,
razen, če skupna vrednost ponudbe prese-
ga znesek iz 11. člena Zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (30,000.000 SIT). Višina bančne ga-
rancije je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dnevni plačilni rok.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni izva-
jalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih v ponudbi obvezno navede.

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: obvezni pogoji: število zapo-
slenih skupaj in poimenski seznam osebja
ponudnika, ki bo sodelovalo pri izvedbi jav-
nega naročila; seznam podobnih dobav opre-
me, ki je predmet javnega razpisa v zadnjih
treh letih; reference: število in navedba po-
slovnih partnerjev na področjih predmeta jav-
nega naročila; reference in razmerja s princi-
pali ter podizvajalci; čas prisotnosti na slo-
venskem trgu na področju predmeta javnega
naročila; izobraževalne aktivnosti naročnika
v letih 2000 in 2001; morebitni certifikati
kakovosti in skladnosti izdelkov s standardi
oziroma tehničnimi specifikacijami.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je naj-
več 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb ter razmerja so: tehnič-
ne lastnosti ponujene opreme 40%; komer-
cialni pogoji (ponudbena cena, cene potro-
šnih materialov, kjer je smiselno) 25%; ser-
visiranje ponujene opreme (servisna mreža,
odzivni čas, čas za popravilo, zamenjava
pokvarjene opreme) 16%; garancijska do-
ba, dobavni roki 16%; poraba energije, var-
nost izdelka, vpliv na okolje in ljudi 3%. Kri-
terij izbora za ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo je seštevek izpolnjenih obveznih po-
gojev, ugotovljene sposobnosti ponudnika,
navedenih referenc ter postavljenih meril na-
ročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.

Mestna občina Celje,
Zavod za informatiko

Ob-67473
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
lesa (z odkupom opreme PJL in prevze-
mom delavcev).

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Se-
paracija Trbovlje – lokacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dve varianti glede na pariteto:

– varianta 1: ex work prodajalec nalože-
no na prevozno vozilo,

– varianta 2: DDU kupec – lokacija na-
ročnika (Hrastnik, Trbovlje, Separacija pre-
moga Trbovlje).

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave do 31. 12. 2004.

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

cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, komercialni oddelek,
dodatne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706, pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavi-
tev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 20. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 20. 5.
2002 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 60 točk,
– ponujena odkupna vrednost za opre-

mo do 10 točk,
– reference do 30 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse informacije in pogoji prevzema
delavcev in odkupa oprema so v razpisni
dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
11. 2. 2002, Ob-63716, Uradni list RS, št.
16 z dne 22. 2. 2002, Ob-64288.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
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Ob-67624
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a,

tel.: 03/42-01-000, faks: 03/54-85-023.
3. a) Vrsta in količina blaga: blago; 24

kosov 20 kV celice brez vakuumskih od-
klopnikov za RTP 110/20 kV Laško po
projektu za razpis (PZR).

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

zaključka ali trajanje dobave: 12 tednov
od dneva podpisa pogodbe.

7. a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel.: 03/42-01-477, v sobi 411/IV, dodat-
ne informacije pa pri Alojzu Maček, tel.
42-01-341.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
v URL v času od 8. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 5. 2002 do 8. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vrun-
čeva 2 a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1 % od vrednosti ponudbe ali depozit na
žiro račun in izjava o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo posla. Dolžina ve-
ljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 30 dni od datuma izstavi-
tve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: 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: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnični parametri,
– reference,
– plačilni pogoji,
merilo je podrobno opisano v navodilih

ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Alojz
Maček, univ. dipl. inž. el., tel. 4201-341.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Elektro Celje, d.d.

Št. 007/2002 Ob-67644
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: krmilna

oprema: 1 kos krmilni pult s priborom, 1
kos prenosni regulator moči), svetila: 10
kosov fressnel refl.,6 kosov fluoresc.
ref., 16 kosov reflektorji za PAR 64 žar-
nice, 1 kpl talna ciklorama, 4 kosi alum.
stativi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A – krmilna oprema, sklop B – svetila.
Sprejemljive so ponudbe za posamezna
sklopa ali za oba sklopa skupaj.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, pri Brigiti Majdič, tel.
01/475-21-91, faks 01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 4. 2002
do dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
rač. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tuji-
ne pa pri Nova LB d.d., Ljubljana, št. računa
900-7100-25946/2, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2002 do
10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolod-
vorska 2,1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV/007/2002-E-ODP/B – svetlobna
telesa in svetlobna oprema”. Na kuverti mo-
ra biti napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2002 ob 12. uri, v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 350.000
SIT za posamezni sklop.

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): pod-
pis pogodbe.

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 razpisni dokumenta-
ciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 60%,
– tehnična ustreznost 30%,
– servisiranje in tehnična podpora 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 4. 2002.
JZ RTV Slovenija

Št. 156/1 Ob-67519
1. Naročnik: Rudnik živega srebra Idrija

v zapiranju d.o.o.
2. Naslov naročnika: Arkova 43, 5280

Idrija, tel. 05/377-38-11, faks
05/377-10-82.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža nove transformatorske po-
staje s pripadajočo opremo na jašku
Borba na podlagi Rudarskega projekta
“RP črpališče v jašku Borba RŽS Idrija -
elektro del” v rednosti 15,500.000 SIT.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek del
je po dokončanju predhodnih gradbenih
del, ki jih zagotovi naročnik; trajanje dobave
in montaže dva meseca; rok za končanje
del je 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava firme,
Arkova 43, finančno-komercialna služba,
kontaktna oseba je Katja Lapajne, tel.
05/377-38-11, za tehnične informacije je
Ivan Jurjavčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve do konca trajanja razpisa vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. V istem času je na
ogled tudi projektna dokumentacija.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
TRR 04752-0000325485 s pripisom “TP
Borba”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija,
tajništvo soba št. 7.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2002 ob 12.30 v pisarni di-
rektorja soba št. 8.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
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dno z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2002 in 2003.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
dneva podpisa pogodbe z izbranim ponu-
dnikom, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe 4. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na 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: 10. 4. 2002.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o., Idrija

Št. 6/02-3 Ob-67520
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala in papirne kon-
fekcije za dobo 12 mesecev.

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

– skupina A): pisarniški material
– podskupina 1: obrazci po naročilu,
– podskupina 2: ostali pisarniški material,
– skupina B): papirna konfekcija.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice

– nabavna služba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobave po
naročilu v obdobju od 1. 6. 2002 do 1. 6.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice, pri Mileni Gramc, dodatne informacije
o naročilu dobite pri vodji javnih naročil bolni-
šnice, pri Mariji Krušlin, dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu ali te-
lefonu. Dokumentacija je na voljo po pred-
hodnem dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika št. 51600-603-31177,
s pripisom za JN pisarniški material.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje 16. 5.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom “Ne odpiraj, JN pisarniški material”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2002 ob 11. uri v upravni
stavbi bolnišnice Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Ur. l. RS, št. 43, z dne 24. 5. 2000,
stran 5820 in 5821.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): pre-
dložitev skupne ponudbe ni predvidena.

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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb, predvidoma do 1. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila 9 mio SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 13/02 Ob-67621
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-16, telefaks 01/588-92-27.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za naročilo v
celoti ali po sklopih:

1. repromaterial,
2. oprema in naprave.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-

tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od podpisa
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 70,
1000 Ljubljana, oddelek logistike, IV. nad-
stropje, soba 400. Dodatne informacije se
dobijo samo na pisno zahtevo po faksu št.
01/588-92-27 ali po elektronski pošti na
naslovu: “silvester.koren@energetika-lj.si”,
kontaktna oseba je Silvester Koren.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

med 8. in 14. uro do datuma odpiranja
ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 5. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek logistike Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., IV. nadstro-
pje, soba 400.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 5.
2002 ob 11. uri na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT z veljavnostjo do 7. 7. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno po dobavah blaga in po predlo-
žitvi bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti.

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: finančno stanje, referen-
ce, rok plačila.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 7. 7. 2002, do 28. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila – 70%,
– rok plačila – 10%,
– popust na pričakovani obseg naročila

– 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: neuspeli javni razpis je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št.
13/2002, z dne 15. 2. 2002, Ob-64083.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Ob-67626
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ulica 1,

1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00, telefaks
01/836-10-57.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski material.

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Ri-
bnica.

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

zaključka ali trajanje dobave: eno leto po
podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
ul. 1, Ribnica, računovodstvo Asič Milan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z vključenim
20% DDV. Plačilo se izvede na žiro račun
50104-603-0405830, ali se poravna goto-
vinsko na blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova ul. 1, 1310 Rib-
nica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribni-
ca, Majnikova ul. 1, 1310 Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do:
90 dni, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 20 dni po odpiranju ponudb.

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: 11. 4. 2002.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 1/2002 Ob-67627
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ultrazvoč-
ni aparat – 2 kosa (2 sklopa) (podrob-
nosti v razpisni dokumentaciji).

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni čas
največ 2 meseca po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR - ultra zvok”, pripisati davčno šte-
vilko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 5. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
uprave (klet).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica, nad vrednostjo 25 mio SIT pa
bančna garancija.

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

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:

– določeno (opredeljeno) v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 30. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: samo v obliki pisnih vprašanj.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Št. 20/2002 Ob-67628
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano - splošno bolnišnično nego
Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
sko blago.

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

03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
Ponudniki lahko ponudijo vse tri sklope

blaga ali samo posamezen sklop. Da bo
ponudba pravilna mora ponudnik ponuditi:
za sklop 03. zdravila najmanj 60% vseh arti-
klov, za sklop 04. medicinski potrošni ma-
terial najmanj 60% vseh artiklov, za sklop
05 laboratorijski potrošni material najmanj
70% vseh artiklov iz razpisanega blaga.

4. Kraj dobave: skladišče kupec - na-
ročnik, Cankarjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2002, zaključek 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v računovod-
stvu bolnišnice, dodatne informacije nudi
Zdravko Gomizelj, tel. faks 05/734-13-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega dneva za oddajo ponudb, in
sicer od ponedeljka do petka, med 8. in
11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
žete na žiro račun: 51420-603-31198 Bol-
nišnica Sežana ali plačate neposredno na
blagajni računovodstva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki morajo
predložiti ponudbo do 20. 5. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica za zdravljeje in reha-
bilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
Cankarjeva 4, 6210 Sežana (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
2002 ob 9. uri v sobi direktorice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora k ponudbi priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti po-
nudbe, če le-ta presega 30 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od prevzema blaga – skladi-
šče kupec, na podlagi dobavnice.

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:

– dostava blaga iz skupine 03 zdravila je
dnevno, oziroma najpozneje v 48 urah od
naročila, za vse ostalo blago pa najmanj 1
krat tedensko, z fco. skladišče naročnika -
razloženo, do 8. ure,

– da je v zadnjih treh letih dobavil blago
najmanj petim pogodbenim partnerjem,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga, za katere je podal ponudbo,

– da ima organizirano lastno službo kon-
trole kakovosti,
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– da zagotavlja 60-dnevni plačilni rok,
– da predloži BON 1 in BON 2 ali potrdi-

lo poslovne banke, ki vodi njegov žiro ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (odvisno od registracije),

– da je blago, ki ga ponuja v ponudbi, I
kvalitetnega razreda,

– da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– da ima parafiran vzorec kupoprodajne
pogodbe iz razpisne dokumentacije,

– da ni dal zavajajoče podatke.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 8. 2002, naročnik bo odločil o
sprejemu ponudb v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih
bolnikov in podaljšano - splošno

bolnišnično nego
Sežana

Št. 20/2002 Ob-67630
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano - splošno bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana.

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

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupina blaga 01. živila je predvidena za
oddajo blaga v celoti ali po posameznih pod-
sklopih:

01.01. splošno prehrambeno blago,
01.02. sadje in zelenjava,
01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki,
01.05. kruh in pecivo.
Da bo ponudba pravilna lahko ponudnik

ponudi blago v celoti za vse podsklope iz
skupine ali samo nekatere podsklope v ce-
loti, najmanj, kar še lahko ponudi, pa je
blago enega podsklopa v celoti.

4. Kraj dobave: fco. skladišče naročnik
- kupec, Cankarjeva 4, 6210 Sežana - raz-
loženo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2002, zaključek 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v računovod-
stvu bolnišnice, dodatne informacije nudi
Zdravko Gomizelj, tel. faks 05/734-13-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do konca razpisa, in sicer od ponedeljka do
petka med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
žete na žiro račun: 51420-603-31198 Bol-
nišnica Sežana ali plačate v gotovini nepo-
sredno na blagajni računovodstva.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana, Cankarjeva 4, 6210 Sežana (tajniš-
tvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 5.
2002 ob 10. uri v sobi direktorice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe morajo
priložiti ponudniki, katerih skupna vrednost
ponudbe presega 30 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je za blago je 60 dni od prevzema
blaga na podlagi dobavnice.

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:

– dnevna dostava blaga (razen nedelje
in praznika);

– čas dobave blaga za pod sklope:
01.04 mleko in mlečni izdelki ter 01.05
kruh in pecivo je zjutraj do 7. ure; za 01.02.
sadje in zelenjavo do 9. ure; za 01.02 splo-
šno prehrambeno blago in 01.03 meso in
mesni izdelki do 13. ure;

– da zagotavlja dnevne in letne količine
blaga, ki je predmet ponudbe,

– da zagotavlja 60-dnevni plačilni rok,
– da ima organizirano lastno službo kon-

trole kakovosti,
– da zagotavlja blago, ki je predmet jav-

nega naročila, I. kakovostnega razreda,
– da je v zadnjih treh letih dobavljal

blago najmanj petim pogodbenim partner-
jem,

– da predloži BON 1 in BON 2 ali potrdi-
lo poslovne banke, ki vodi njegov žiro ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (odvisno od registracije),

– da predloži parafiran vzorec kupo-
prodajne pogodbe iz razpisne dokumen-
tacije,

– da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– da ni dal zavajajočih podatkov.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 8. 2002. O ponudbah bo naročnik
odločil v 15 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih
bolnikov in podaljšano - splošno

bolnišnično nego
Sežana

Št. 14 Ob-67602
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pometalnega stroja - 1 kos.

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

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 01/477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
menacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B4/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 5. 2002 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
dobavo pometalnega stroja - JR B4/02”.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-
ka 118, I. nadstropje, tel. 01/477-96-20,
faks 01/477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
2002 ob 12. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

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



Stran 3128 / Št. 35 / 19. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem obraz-
cu kot varščino, da bo v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

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

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, garancijski rok 10 točk,
dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri
kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki
ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponu-
dniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim razpisom
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 1/02 Ob-67603
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Dellavallejeva 3,

6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: reševalno vozilo – re-
animobil, 1 kos.

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

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

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

zaključka ali trajanja dobave: predvideni
datum dobave 6. september 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
uprava – tajništvo, Nadja Buzečan, faks
05/62-73-771.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro, s potrjenim potrdilom o
plačilu, po predhodni najavi po faksu. Na
zahtevo pošljemo dokumentacijo tudi po
pošti ali elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV vključen)
na ŽR 51400-603-31408 pri APP Koper, s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo: rea-
nimobil“. Potrdilo o plačilu je potrebno po-
slati dan pred dvigom dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. maj, 2002,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Koper, upra-
va - tajništvo, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. maja 2002, ob 11. uri, v direk-
torjevi pisarni.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od okvirne vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: plačilni
pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do: 31. oktobra 2002, predvideni datum
odločitve: 23. maja 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: samo pisno na naslov ponudnika vsaj
5 dni pred datumom, do katerega je potre-
bno predložiti ponudbo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Zdravstveni dom Koper

Št. 931-4/2002 Ob-67604
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika : Cesta krških žr-

tev 14, 8270 Krško, tel. 07/49-811-00,
faks 07/49-221.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava ekstra lahkega kurilnega olja za
potrebe javnih zavodov v občini Krško.

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

4. Kraj dobave: območje občine Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ljudmila
Raušl, tel. 07/49-81-282.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. transakcij-
skega računa: 01000-0100008150.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba “E“

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna RS.

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

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:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da zagotavlja v razpisni dokumentaciji

zahtevane količine extra lahkega kurilnega
olja, da zagotavlja kontrolo kakovosti ter da
bo naročene količine dostavljal direktno v
cisterne javnega zavoda,

g) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

h) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

i) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo del,
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j) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-
sne dokumentacije,

k) da predloži pogodbo o skupnem na-
stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

l) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, da-
tum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:12. 4. 2002.

Občina Krško

Št. 14-JN-6/02 Ob-67605
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o. Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta

24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-697, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komuna-
la-crnomelj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za komunalne odpadke.

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Komu-
nala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta
24, 8340 Črnomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Črnomelj
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črno-
melj, tajništvo podjetja, Mihelič Anica – za
dvig razpisne dokumentacije in komerciala –
Kočevar Marija za dodatne informacije.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 22. 4. 2002 do 26. 4. 2002 med 7. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini
na blagajni podjetja ali z nakazilom na tran-
sakcijski račun št. 02430-0018415109 z
oznako “RD za JN 6/02“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunala Čr-
nomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj – v tajništvo podjetja.

9. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2002 ob 12. uri v prostorih
naročnika.

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 120 dni od dobave in podpisa
prevzemnega zapisnika.

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: pogoji so podani v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 16. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podrobnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
tel. 07/30-61-668 pri Klobučar Robertu.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Javno podjetje Komunala Črnomelj
d.o.o.

Št. 110/02 Ob-67645
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,Me-

stna uprava, Oddelek za gospodarjenje s
poslovnimi in upravnimi prostori ter premič-
nim premoženjem.

2. Naslov naročnika: H. Staneta 1,
2000 Maribor.

3. Vrsta in količina blaga: pisarniški in
potrošni material za potrebe mestne
uprave.

4. Kraj dobave: vse lokacije Mestne ob-
čine Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predviden datum
zaključka in trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2002 in 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ma-
ribor, H. Staneta 1, 2000 Maribor, Mestna
uprava, Materialno-tehnična služba, Kontak-
tna oseba: P. Borovnik Breda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu naročnika, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01000-0100008441, v višini 2.000 SIT
z nameno nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis -pisarniški material“.

8. (a) Datum in ura,do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Maribor, H.
Staneta 1, 2000 Maribor, vložišče ali soba
323/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2002 ob 13. uri, soba 323/III.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,potem
ki je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skladno z razpisno dokumenta-
cijo.

13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne,poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg pogo-
jev po 41. do 43. členu ZJN: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 30. 9. 2002 in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Mestna občina Maribor
Oddelek za gospodarjenje

s poslovnimi in upravnimi prostori
ter premičnim premoženjem

Št. 2020-09-02-003 Ob-67670
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-85-270, faks
01/47-85-470, e-pošta: ursiks@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: video
nadzorni sistem z detekcijo gibanja v
Zavodu za prestajanje kazni zapora Ma-
ribor.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal naročilo najugodnejše-
mu ponudniku za celoten sistem.

4. Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000
Maribor.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je
določen za oddajo ponudb osebno vsak de-
lovni dan od 9. do 14. ure ali po elektronski
pošti ali po faksu ali po klasični pošti.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2002 do
14. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: na naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika v Ljubljani na Tivolski 50 (13. nad-
stropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik ne zahteva finančnih zavarovanj.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
minimalno 30 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): na-
ročnik tega ne predvideva.

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: da ponujena oprema izpolnju-
je tehnične zahteve, da da določeno opremo
na testiranje, da ima organiziran dežurni te-
hnični servis z odzivnim časom največ 4 ure,
24-mesečni garancijski rok in da se bo mon-
taža izvajala po posebnem režimu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
1. 10. 2002, naročnik bo predvidoma odlo-
čil o sprejemu ponudbe do 15. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju tehničnih zahtev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obvezen je ogled objekta pred odda-
jo ponudbe.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 02/02 Ob-67672
1. Naročnik: Vrtec “Martin Krpan” Cer-

knica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero

17, 1380 Cerknica, tel. 01/709-32-22, te-
lefaks 01/709-67-70.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga v vre-
dnosti 4,800.000 SIT.

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

Ponudnik se lahko prijavi na vse ali na
posamezne sklope, vendar morajo biti po-
nujeni sklopi popolni. Nepopolnih sklopov
ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: Vrtec “Martin Krpan”
Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerk-
nica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za obdobje od 1. 6. 2002 do
30. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec “Martin
Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, tajništvo, tel. 01/709-32-22.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV je v ceni)
na žiro račun 50106-603-59187.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 5. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec “Martin Krpan” Cerknica,
Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2002 ob 12. uri v Vrtcu “Mar-
tin Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17,
1380 Cerknica.

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

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tajništvo zavoda od 9. do 12. ure.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 16 z dne
22. 2. 2002, Ob-64255.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Vrtec “Martin Krpan” Cerknica

Ob-67674
1. Naročnik: KOP, Javno komunalno po-

djetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,

1410 Zagorje ob Savi.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-

sko vozilo za komunalne odpadke z nad-
gradnjo 10 m3 z mehanizmom za praz-
njenje posod prostornine 120-1.100 li-
trov.

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

4. Kraj dobave: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skrajni rok
izvedbe posla 20. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KOP Zagorje
ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, izdajanje razpisne doku-
mentacije: tajništvo (1. nadstropje) - Anica
Vozelj; dodatne informacije Milan Fakin,
Bogdan Lilija, tel. 03/56-64-131 (vsak de-
lovni dan med 10. in 13. uro).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
26338-001234595, Banka Zasavje, d.d.
Trbovlje (DDV je zajet v ceni razpisne doku-
mentacije).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KOP, Javno komunalno podje-
tje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi - tajništvo (1.
nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 10. uri KOP, Javno
komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.,
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi –
sejna soba (2. nadstropje).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
največ do 10% avansa fiksne pogodbene
cene v roku, ki ni krajši od 3 dni po sklenitvi
pogodbe, plačilo razlike do fiksne pogod-
bene cene v roku, ki ni krajši od 30 dni od
dne prevzema blaga na kraju dobave.

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: registracija dejavnosti, ki
je vezana na predmet javnega naročila (v
skladu s predpisi); da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek, da ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; da mu v zadnjih pet-
ih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je vezana na pred-
met javnega naročila; da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi; da je finančno in poslovno sposo-
ben (BON-1 in BON-2 - potrdilo APP oziro-
ma banke); da razpolaga z zadostnimi te-
hničnimi zmogljivostmi (reference); predlo-
žitev brezpogojne bančne garancije za re-
snost ponudbe; izpolnjen obrazec podatki
o ponudniku; izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo prevze-
tih obveznosti v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik v višini 10% pogod-
bene vrednosti; izjava banke s sedežem v
Republiki Sloveniji, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti; izjava banke s sedežem v Republi-
ki Sloveniji, da bo izdala bančno garancijo
za vrnitev predplačila v primeru, da ponu-
dnik zahteva predplačilo; izjava ponudnika,
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima
izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so spo-
sobni izvesti pogodbo in da mu zakon ne
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prepoveduje sklenitve pogodbe; izjava po-
nudnika, da se strinja z vsemi pogoji javne-
ga razpisa; potrditev veljavnosti ponudbe,
roka dobave, načina in roka plačila; potrjen
in izpolnjen vzorec pogodbe; izpolnjevanje
vseh zahtevanih dokumentacij in tehničnih
karakteristik; izpolnjen obrazec reference;
izpolnjen obrazec predračun (ponudbena
cena prikazana ločeno po postavki šasija in
po postavki nadgradnja); izpolnjen obrazec
ponudbe. Vsa dokazila, potrdila oziroma iz-
jave o izpolnjevanju pogojev in obrazce iz-
polnjene v skladu z navodili iz razpisne do-
kumentacije, je potrebno predložiti v obliki
in na način določen z navodili iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve 29. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena;
rok izvedbe posla; višina avansa (od fiksne
pog. cene); rok plačila avansa; rok plačila
razlike do fiksne pogodbene cene; združlji-
vost ponujenega blaga s servisno službo in
obstoječim voznim parkom naročnika; refe-
rence; finančno stanje ponudnika BON-1:
gospodarnost poslovanja, čisti dobiček ozi-
roma čista izguba pri poslovanju; BON-2;
stanje neporavnanih obveznosti iz evidence
o vrstnem redu plačil na dan sestavitve
obrazca; povprečno stanje na računu.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: KOP, Javno komunalno podjetje Za-
gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi – vsak delovni dan
med 10. in 13. uro: Milan Fakin, Bogdan
Lilija, tel. 03/56-64-131.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.

Št. 1320/02 Ob-67677
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za energetsko napajanje DCV:

– naprave za brezprekinitveno napajanje,
– razdelilci,
– kabli, drobna oprema,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vse razpisano bla-
go, oziroma opremo, delnih ponudb ne bo-
mo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega bla-
ga je v DCV Elektro Ljubljana, d.d., Slom-
škova 18, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
razpisane opreme, ki ustreza tehničnim raz-
pisnim pogojem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od pod-

pisa pogodbe in ne sme biti daljši od 3
mesecev od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 23. 5. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 007991-276, z obvezno navedbo
davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 23. 5. 2002 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 08/02 –
Ponudba za dobavo opreme za energetsko
napajanje DCV – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2002 ob
12.30, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII
v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.

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

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, oziroma samostojni podjetni-
ki priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od
90 dni,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-

ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera za samostojnega podjetnika za zad-
nje poslovno leto, ne starejše od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij, zagotovitvi garancij in ser-
visiranju,

– izjava ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-
drov, potrebnih za izvedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični oprem-
ljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo na-
ročila,

– dokazilo o ponudnikovih izvedenih do-
bavah opreme SN in NN napetostnega ni-
voja elektrogospodarskim družbam v Slove-
niji v vrednosti najmanj 40 mio SIT od vključ-
no leta 1999 dalje,

– dokazilo, da je ključna oprema (usmer-
niki, razsmerniki in razdelilci) ponujenih pro-
izvajalcev v preteklih 3 letih bila vgrajena v
elektroenergetske objekte elektrogospodar-
skih družb v Sloveniji,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-po-

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-
ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90%

delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 16. 5. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 15. 4. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1186/1 Ob-67703
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: komuna-
la@komunala-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) dve vozili – šasiji, prirejeni za sme-

tarsko nadgradnjo,
b) vozilo samonakladalnik s kotalno

prekucno nadgradnjo z navlečno roko
in kljuko ter hidravličnim dvigalom po
“CE” predpisih s certifikatom.

Vse tehnične zahteve so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudba
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo le za blago
pod točko a) ali b) ali pa za obe skupaj.

4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve: največ 150 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300, 041/343-136.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 51500-601/10607, pri APP
Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 14. 5. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti z veljavnostjo do 24. 6. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik ne predvideva avansa, rok plačila naj-
manj 30 dni po prevzemu vozila.

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

predloži skupina ponudnikov, mora predlo-
žiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudni-
kov, predvsem pa odgovornost posamez-
nega ponudnika za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 24. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zmogljivosti,
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vre-

dnotena 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: 15. 4. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Št. 313-02 Ob-67704
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mesni iz-

delki in perutninski izdelki (skupaj
22.000 kg letno).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila ali po posameznih sklo-
pih. Sklopi predmeta javnega naročila so;

1. sklop: mesni izdelki 17.000 kg,
2. sklop: perutninski izdelki 5.000 kg.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lo-
kacij dostave bo navedena v razpisni doku-
mentaciji).

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave julij 2002, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 16. 5. 2002.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega

centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2002 od 12. uri v seminarju
številka 1, glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garan-
cija mora veljati do 17. 9. 2002.

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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 9. 2002, predvi-
deni datum odločitve konec meseca junija
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 65%,
2. kvaliteta - senzorična ocena 25%,
3. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 4. 2002.
Klinični center Ljubljana

Ob-67772
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: Poliklini-

ka – transformatorska postaja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddajajo za celoto.

4. Kraj dobave: Klinični Center Ljublja-
na, Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden za-
četek in predviden zaključek avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 28. 5. 2002.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 12. uri; glavna stav-
ba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje –
predavalnica III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 26. 9. 2002.

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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum,  do  katerega  mora  veljati
ponudba  in  predvideni  datum  odloči-

tve  o  sprejemu  ponudbe:  ponudba
mora  veljati  do  25.  septembra  2002.
Predvideni datum odločitve v mesecu ju-
niju 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (80%),
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila (20%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: datum ogleda prostorov bo naveden
v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Klinični center Ljubljana

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

Spremembe roka za predložitev
ponudb

Št. 40-06/2002 Ob-67678
V Uradnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3.

2002 je bil objavljen javni razpis za izgrad-
njo prizidka k Zdravstvenemu domu Slo-
venska Bistrica. Spremenita se 8. (a) in 9.
točka:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
13. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 14. uri, sejna so-
ba Občine Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica, II. nad-
stropje.

Občina Slovenska Bistrica

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-67790
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 15. 2.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca AC Karavanke – Obrežje, odsek
Bič – Korenitka; izgradnja avtocestnega od-
seka od km 0,000 do km 4,820 in objektov
(Ob-64144).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 25. 4.
2002. Kraj predložitve ostane nespreme-
njen.  Ura predložitve  je  najkasneje do 25.
4. 2002 do 9. ure, javno odpiranje ponudb
bo istega dne ob 10. uri v prostorih Ministrs-
tva za promet Langusova 4, Ljubljana, sejna
soba v VII. nadstropju.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-67646
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, po poo-
blastilu investitorja Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-
50-310, email: vodovod-kanalizacija@vo-
ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalnega kanala v Začretu in rekon-
strukcija vodovoda v Začretu.

(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ju-
nija 2002, rok izvedbe 4 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-
354, faks 03/42-50-360, informacije v zve-
zi s tehničnim delom razpisa pa Darko Esih,
univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349,
faks 03/42-50-360.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 20. 5.
2002 med 8. in 11. uro, s predložitvijo po-
trdila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije, na zahtevo ponudni-
ka pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 20.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-

nalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 21. 5. 2002 ob 10. uri, v
sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Pre-
šernova 27/II, Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti investicije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik do-
pušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.

Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
70% del, vsi kooperanti morajo biti navede-
ni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumen-
ti, zahtevani 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: ponudnik mora biti us-
trezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov
in lastnik montažnega sistema za opaženje
izkopov, kar potrdi z izjavo.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje na-
vedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja.

Izvajalec mora biti primeren v smislu do-
ločil 16. točke te objave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 5. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupi-

nah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:
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2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 pro-

centno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji na-

slednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno

izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in ka-
drovska opremljenost ponudnika za izved-
bo razpisanih del)

Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno

opraviti gradbena dela in montažo cevovo-
da – U1 = 120 točk

– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevo-
voda – U1 = 80 točk

2.2 usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik

pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazi-
la!) – U2 = 120 točk

– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali po-
godbeno – U2 = 100 točk

– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije – U2 = 80 točk

Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

1,0
2

21
x

UU
U

+=

3. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna izgradnja

kanalizacije ∅300 mm in več v dolžini 300 m
in več in izgradnja vodovoda iz duktilne litine
DN 100 in več v dolžini 200 m in več, in jo je
ponudnik izvedel v letih 1997–2002.

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis objekta, dolžina izgrajenega kanalske-
ga in vodovodnega odseka, navesti ∅cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani

investitorja.

(Glej tabelo spodaj!)

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
3.1 Reference za izgradnjo kanalizacije:

Št. pozitivnih referenc
– 5 in več R1 = 120 točk
– 3–4 R1 = 100 točk
– 1–2 R1 = 80 točk
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk

3.2 Reference za izgradnjo vodovoda:

Št. pozitivnih referenc
– 5 in več R2 = 120 točk
– 3–4 R2 = 100 točk
– 1–2 R2 = 80 točk
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk

Izračun točk iz naslova referenc:

1,0
2

21
x

RR
R

+=

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + U + R

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.

Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri reali-
zaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja
pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in
navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni in tehnični opis
št. investicije izvajanja objekta

1. xxxx od 1997
do 2002

Mestna občina Celje

Ob-67647
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje po poo-
blastilu investitorja Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-
50-310, email: vodovod-kanalizacija@vo-
ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalna
kanalizacija naselij Teharje, Vrhe, Slan-
ce, Bukovžlak, I. etapa.

(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ju-
nija 2002, rok izvedbe 4 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-
354, faks 03/42-50-360, informacije v zve-
zi s tehničnim delom razpisa pa Darko Esih,
univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-349,
faks 03/42-50-360.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 20. 5.
2002 med 8. in 11. uro, s predložitvijo po-
trdila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije, na zahtevo ponudni-
ka pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 21. 5. 2002 ob 9. uri, v
sejni sobi MOC, Komunalna direkcija, Pre-
šernova 27/II, Celje.

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 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik do-
pušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.

Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
70% del, vsi kooperanti morajo biti navede-
ni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumen-
ti, zahtevani 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: izvajalec mora biti prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 5. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
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1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupi-

nah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

0,8100
C

C
1100C

ponudbe

povp ×











×





−−=

Cpovpr.... povprečna cena ponudb
Cponudbe..cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 pro-

centno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji na-

slednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno

izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in ka-
drovska opremljenost ponudnika za izved-
bo razpisanih del)

Število točk se določi na naslednji način:
– ponudnik je sposoben samostojno

opraviti gradbena dela in montažo cevovo-
da – U1 = 120 točk

– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevo-
voda – U1 = 80 točk

2.2 usposobljenost odgovornega vodje del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik

pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazi-
la!) – U2 = 120 točk

– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali po-
godbeno – U2 = 100 točk

– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije – U2 = 80 točk

Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

1,0
2

21
x

UU
U

+=

3. Reference:
Kot pozitivna referenca se prizna izgrad-

nja kanalizacije ∅300 mm in več minimalne
dolžine 300 m, in jo je ponudnik izvedel v
letih 1997–2002.

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis objekta, dolžina izgrajenega kanalske-
ga odseka, navesti ∅cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani

investitorja.
(Glej tabelo spodaj!)
Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo kanalizacije:

Št. pozitivnih referenc
– 5 in več R1 = 120 točk
– 3–4 R1 = 100 točk
– 1–2 R1 = 80 točk
– brez referenčnega objekta R1 = 0 točk

1,01xRR =
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + U + R

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.

Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realiza-
ciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izva-
jalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot nepri-
meren izvajalec v smislu upoštevanja pogod-
benih rokov, kvalitete izvedenih del, spošto-
vanja projektne dokumentacije in navodil
nadzora ter zagotavljanja varnega dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni in tehnični
št. investicije izvajanja opis objekta

1. xxxx od 1997
do 2002

Mestna občina Celje

Ob-67648
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, po poo-
blastilu investitorja Občine Vojnik.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: čistilna
naprava Nova cerkev, 1.200 PE.

(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: Nova cerkev, Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del junij
2002, rok izvedbe julij 2003.

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

cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-
354, faks 03/42-50-360, informacije v zve-
zi s tehničnim delom razpisa pa Roman Kra-
mer, univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-
357, faks 03/42-50-360.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 13. 5.
2002 med 8. in 11. uro, s predložitvijo po-
trdila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije, na zahtevo ponudni-
ka pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 30.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun naročnika Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 14. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah. Dinamika plačil je 50%
v letu 2002 in 50% v letu 2003.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik do-
pušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja in s predloži-
tvijo pogodbe o skupnem nastopu.

Izbrani izvajalec (v primeru skupnega na-
stopa pa vodilni partner) mora izvesti mini-
malno 51% del, vsi kooperanti/podizvajalci
morajo biti navedeni v ponudbi in zanje pri-
loženi vsi dokumenti, zahtevani 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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudniki morajo
imeti pozitivne reference pri izgradnji po-
dobnih čistilnih naprav v obdobju zadnjih
petih let.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 29. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja za ocenjevanje ponudb bo izbrala ponu-
dnika, čigar ponudba bo ustrezala adminis-
trativnim in tehničnim pogojem in bo imela
najnižjo ceno.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.

Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri reali-
zaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega
izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja po-
godbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in na-
vodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

Dela se bodo oddala izbranemu po-
nudniku po sistemu »funkcionalni ključ v
roke«.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Vodovod - kanalizacija, d.o.o.
Celje

Št. 35205-3/02 Ob-67513
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Satahovcih - III. faza.

I. del gradnja kanalov v dolžini 767m,
II. del gradnja tlačnega voda v dolžini

1770 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

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

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

končanja ali čas izvedbe:
I. del 2 meseca, z začetkom v mesecu

juniju 2002,
II. del 2 meseca, z začetkom v jeseni

2002 v primeru zagotovitve finančnih sred-
stev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne slu-
žbe pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Banke
Slovenije 01000-0100011448.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 2002, ob 12.30 v sejni sobi Mestna
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, I. nad-
stropje - urad župana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5,000.000 SIT z ve-
ljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 15 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference 20%,
– rok izvedbe 10%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: /
Mestna občina Murska Sobota

Ob-67539
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
strehe na Osnovni šoli v Vuzenici.

(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: Osnovna šola Vuzeni-
ca, Mladinska ulica 3, Vuzenica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 30. 7. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vuze-
nica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica,
tel. 02/879-12-20, faks 02/879-12-21,
Verdnik Sašo.

(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: 5.000 SIT nakazilo na ŽR
Občine Vuzenica 01000-0100011157.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2002 ob 13. uri v prostorih
Občine Vuzenica.

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

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

no z vzorcem pogodbe v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, 10 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve 80 točk,
2. reference ponudnika 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2002.

Občina Vuzenica

Št. 11/01 Ob-67517
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica,

2311 Hoče.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, tele-
faks 02/616-53-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
grabenih, gradbeno-obrtniških in insta-
lacijskih del ter opreme za nadzidavo
učilniškega trakta II. faza in dozidavo
ter rekonstrukcijo šolske kuhinje in re-
konstrukcijo kotlovnice na lahko kurilno
olje pri Osnovni šoli Franca Lešnika -
VUKA v Slivnici pri Mariboru, (ocenjena
vrednost 260,000.000 SIT z DDV).

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

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

4. Kraj izvedbe: Mariborska cesta 4,
Slivnica, p. 2312 Orehova vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 24. 6. do
30. 8. 2002 za kuhinjo, od 24. 6. do
30. 10. 2002 za ostalo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hoče -
Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
kontaktna oseba je Liljana Mezgec tel.
02/616-53-20, telefaks 02/616-53-30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 2002,
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača 10.000 SIT na
TRR 01000-010009411 za namen plačila
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“Pristojbina za javni razpis OŠ Slivnica”, skli-
ca na št. 70-2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 5. 2002
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohor-
ska cesta 15, 2311 Hoče, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Hoče - Slivnica v Hočah, Pohorska
cesta 15.

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 podlagi
začasnih 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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z iz-
branim izvajalcem bo sklenjena pogodba za
izvedbo celotnih razpisanih del.

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: ponudnik je lahko vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za de-
javnost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do 31. 7. 2002,
14. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 75%,
– reference zgrajenih šolskih objektov –

10%,
– reference strokovnega kadra – 10%,
– oprema izvajalca – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 4. 2002.
Občina Hoče - Slivnica

Št. 40206-1G/02-2 Ob-67538
1. Naročnik: Občina Dobrovnik - Dobro-

nak Község.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297,

9223 Dobrovnik, tel. 02/577-68-80, faks:
02/577-68-87.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v občini Dobrovnik II. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Dobrovnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevali bomo ponudbe po osnovnem po-
pisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2002 – 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va občine Dobrovnik - tel. 02/577-68-85 -
Hrelja Császár Irma.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 25.000 SIT- plačilo s
prenosnim nalogom “ATRIJ Odranci d.o.o.“
št. 03125 1009808936, s pripisom “raz-
pisna dokumentacija-kanalizacija Dobrov-
nik“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 13. uri v prostoprih
občinske uprave.

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: Zakon
o izvrševanju proračuna - v roku 90 dni od
izstavitve situacije. Podrobneje opredeljeno
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 izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 6. 2002 do
19. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bno definirana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.

Občina Dobrovnik-Dobronak Község

Ob-67554
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta

5, 8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60,
faks 07/393-35-77.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in montažna dela za izgradnjo vodo-
voda KIRA v Občini Šentjernej.

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

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

4. Kraj izvedbe: Cerov Log – KIRA,
8310 Šentjernej.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega pričetka del je 12. 6. 2002, datum za-
ključka del pa 60 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
tjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjer-
nej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko prevzamejo do
17. 5. 2002 – vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le-te, v
znesku 10.000 SIT, na transakcijski račun
Občine Šentjernej, št. 01000-0100015328.
Namen nakazila: razpisna dokumentacija za
vodovod KIRA.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2002
ob 12. uri, na naslovu Občine Šentjernej,
Trubarjeva 5, Šentjernej, v sejni sobi občine
Šentjernej.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT, z
veljavnostjo 45 dni.

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
pogoji plačevanja in roki so določeni v po-
godbi, ki je del obvezne vsebine razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo za razpisana dela z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo, v višini zagotov-
ljenih finančnih sredstev.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni. Okvirni datum o sprejemu ponudbe je
22. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja ponudbena
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dela se bodo izvajala po priloženem
popisu del. Ostale informacije o naročilu
lahko ponudniki zahtevajo pisno ali po fak-
su na št. 07/393-35-77, do 3. 5. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Šentjernej
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Ob-67556
1. Naročnik: RS Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

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

ditev podstrešja Okrožnega sodišča v
Celju.

(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del ta-
koj po sklenitvi pogodbe, 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,
Tadej Weilguny (tel. 01/478-54-25) oziro-
ma Anton Gruden (tel. 01/478-56-16).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 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 29. 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 po-
nudb: 30. 5. 2002 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

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

a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe;

b) za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrani po-
nudnik predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe. Veljavnost garancije mora biti še
tri mesece po uspešni primopredaji izvrše-
nih del;

c) izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti, kate-
ro bo izbrani ponudnik predložil ob primo-
predaji 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
situacijah v roku 60 do 90 dni po prejemu in
potrditvi mesečnih situacij s strani nadzor-
nega organa in naročnika.

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

ročnik bo sklepal pogodbo samo s ponu-
dnikom, 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
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalno 160 dni po
odpiranju ponudb. Predvideni datum odlo-
čitve o izbiri je 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, splošni ga-
rancijski rok za skrite napake in garancijski
rok za morebitne napake v izvedbi 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
cena). 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
ponudbo s krajšim garancijskim rokom pa
po enačbi: Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100, pri
čemer pomeni Gn = najdaljša garancija,
Gk = krajša garancija.

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

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši ga-
rancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo s
krajšim garancijskim rokom pa po enačbi:
Ti=100-((In-Ik)/In)100, pri čemer pomeni
In = najdaljša garancija, Ik = krajša garancija.

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. Ko-
misija bo za ocenjevanje upoštevala le po-
nudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

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

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
opisana 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: 12. 4. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. R-02/02 Ob-67558
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00,
faks: 03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Hrastovec – sekundarni del.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 10. 6. 2002
do 8. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalno podje-
tje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320
Velenje, Mira Kokot, tel.: 03/896-11-76,
faks.: 03/896-11-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV - vir-
mansko nakazilo na TR št. 13426 -
0012997108 - sklic na št. 161.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnik: Mira Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

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: 12. 4. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 41405/00068/2002 0400 01 Ob-67559
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

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

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
rezervoarjev in opreme za skladiščenje
in uporabo kurilnega olja v objektih OŠ
Draga Kobala, Vrtec Tezno – Enota Me-
hurčki in Vrtec Studenci – Enota Radva-
nje (ocenjena vrednost 4,400.000 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: 26. 6. 2002 do
26. 7. 2002.

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. 02/22-01-314.

(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 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis-sanacija rezervoarjev“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 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 po-
nudb: 13. 5. 2002, ob 12.30, 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 30. 6. 2002., 24. 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 prehodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 351-05-50/01 Ob-67562
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-18-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških del /fazna/ na
vzhodnem traktu bivše vojašnice na Ro-
ški cesti v Ljubljani.

(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka del 1. faze je takoj po uvedbi izva-
jalca v posel, to je predvidoma s 15. 6.
2002. Rok končanja del 1. faze je 30. 9.
2002. Rok izvedbe del 2. faze je od 1. 10.
2002 do 30. 6. 2003.

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, Ljubljana -
glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dne-
va oddaje ponudb od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2002 ob 9.30 v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene gradnje oziroma
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) - skupaj

največ 23 točk; 3. finančna sposobnost po-
nudnika - 5 točk; 4. splošni garancijski rok -
do 4,8 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Margareta Jeraj, tel. št.:
01/478-18-27.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
12. 4. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Servis skupnih služb vlade

Št. 30008-1/02-03 Ob-67598
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Občina Muta, Glav-

ni trg 17, 2366 Muta, tel. 02/876-18-23,
faks 02/876-11-14, e-mail: obcina.mu-
ta@muta.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov za knjižnico Muta, Glavni trg
17.

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

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

4. Kraj izvedbe: Muta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 1. 6. 2002, predviden zaključek
del je 30. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Muta,
Občinska uprava, kontaktna oseba Sašo Pa-
vlič, tel. 02/876-18-23, faks
02/876-11-14.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazati na tran-
sakcijski račun 01000-0100011060 s pri-
pisom Knjižnica Muta.

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: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Muta.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti ponudbe z ve-
ljavnostjo 30 dni od odpiranja ponudb, ban-
čna garancija za odpravo napak v garancij-
ski dobi v višini 5% od ocenjene vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od dneva prejetja zahtevka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2002, predvi-
den datum odločitve 29. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
reference (podrobneje v razpisni dokumen-
taciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Občina Muta

Št. 15 Ob-67599
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-96-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
2. sklopa 1. faze razširitve odlagališča
nenevarnih odpadkov na območju po-
daljšanja IV. in V. odlagalnega polja no-
vega dela odlagališča komunalnih od-
padkov Barje v Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del za sklop 2 - dela
izvedena iz polietilena visoke gostote, s
strojno opremo in instalacijami.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del maj 2002 in dokončanje del avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževa-
nje, soba 100-101, I. nadstropje, dodatne
informacije daje vodja izvedbe javnih naro-
čil, Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave do 13. 5. 2002
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na račun števil-
ka 50103-601-23953 oziroma na blagajni
Javnega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljub-
ljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro s
pripisom JR G 1/02 in davčne številke.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova 6, 1104 Ljubljana, tajništvo, so-
ba 118, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2002 ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahte-
van najkrajši rok plačila je 60 koledarskih
dni, plačila bodo izvedena na osnovi s strani
nadzora potrjenih mesečnih situacij.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik mora ostati
vezan na svojo ponudbo najmanj 90 dni od
izteka roka za oddajo ponudb. Tisti ponu-
dniki, ki bodo izbrani za posamezne sklope,
pa bodo vezani na svoje ponudbe do podpi-
sa pogodbe, v primeru revizije pa do konca
revizijskega postopka. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudb je 24. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
sklop 2:
– cena 70 točk,
– rok izvedbe 15 točk,
– število podizvajalcev ali partnerjev 25

točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je bil že objavljen v Uradnem
listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002 in prekli-
can delu objave za sklop 2 v Uradnem listu
RS, št. 24-25 z dne 22. 3. 2002.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 81 z dne
15. 9. 2000, Ob-35307.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 34404/001/02 Ob-67600
1. Naročnik: Občina Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 25,

2236 Cerkvenjak, tel. 02/729-57-00, faks
02/729-57-04, e-mail: obcina.cerkve-
njak@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v občini v letu
2002 v skupni dolžini 3.182 m.

A. Modernizacija javne ceste: JP
703540 Adrenška graba-Kos-Smej;
440 m v naselju Andrenci;

B. Modernizacija javne ceste: JP
703605 Andrenci-Simonič-Andrenška
graba; 852 m v naselju Andrenci;

C. Modernizacija javne ceste: JP
703720 Cenkova - Čuš - Osojnica;
1075 m, v naselju Cenkova;

D. Modernizacija javne ceste: JP
703623 Smolinci - Župetinski klanec;
590 m v naselju Župetinci;

E. Modernizacija javne ceste: JP
703603 Stanetinci - Pavlas - Lorenčič;
225 m v naselju Andrenci in Stanetinci.

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

vse skupaj: možna oddaja posameznih cest
ali vse skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Andrenci, Cenkova,
Stanetinci, Župetinci.

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

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: 3. 6. 2002 in dokončanja
3. 9. 2002, oziroma čas izvedbe: 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
kvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,
tel. 02/729-57-00, faks 02/729-57-04. Za
dajanje vseh dodatnih informacij je odgo-
vorna oseba Darko Fras.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
TR 01000-0100010672. Na dokazilu o
vplačilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, dne
20. 5. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkve-
njak 25, 2236 Cerkvenjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, dne 20. 5. 2002 ob
12. uri na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

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, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 24. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Občina Cerkvenjak

Št. 02/321064 Ob-67601
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Lju-

bljana.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja in dozidava vrtca Pedenjped, Enota
Zadvor, Cesta II. grupe odredov 41,
Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Eno-
ta Zadvor, Cesta II. grupe odredov 41, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: avgust 2002 -
maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo na na-
slovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, I.
nadstropje soba 112, Ljubljana. Kontaktna
oseba je Verena Vesel, tel. 01/306-40-19,
faks 01/306-40-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame po predho-
dem dogovoru po telefonu, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 17. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcij-
ski račun MOL št. 01000 - 01 00000196.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 30. 5.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo izobraževanje in šport, Resljeva 18,
I. nadstropje soba 112, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
Adaptacijo in dozidavo vrtca Pedenjped,
Enota Zadvor”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 5.
2002 ob 12.15 na naslovu: MOL, Oddelek
za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport,
Resljeva 18, II. nadstropje - sejna soba,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vre-
dnosti 5% od razpisane vrednosti.

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

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 40 dni.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 110-1/02 Ob-67643
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: AC Krška
vas–Obrežje; izgradnja avtocestnega
odseka.

(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 naslednjih sklopih:

sklop 1: gradnja trase avtoceste od km
0,000 do km 11,540, ki obsega:

– osnovno traso AC v dolžini približno
11,540 km,

– spremljajoče objekte (nizkogradnja),
– izvennivojska priključka Brežice in

Obrežje,
– deviacije kategoriziranih in nekategori-

ziranih cest oziroma poti,
– premostitvene objekte (pokriti vkop 8-1,

nadvoza 4-2 in 4-2a, ploščati prepusti),
– podporne in oporne ukrepe,
– del zaprtega profila za odvodnjo zale-

dnih vod s Čateškega polja,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi z

AC (zadrževalni bazeni),
– regulacije,
– kanalizacijo,
– prestavitve in zaščito komunalnih vo-

dov in naprav,
– javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– prometno opremo in signalizacijo,
– krajinsko ureditev in zasaditev,
– začasno navezavo na HC;
sklop 2: gradnja objektov, ki obsega:
– nadvoze 4-3, 4-4 4-5,
– podhode 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6,
– podvoze 3-7, 3-8, 3-9,
– mostova 5-2, 5-3,
– viadukt 6-2,
– podporne in oporne zidove.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Krška vas–Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja:
– sklop 1: 20 mesecev od uvedbe izva-

jalca v delo,
– sklop 2: 7 mesecev od uvedbe izvajal-

ca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-

kovne informacije posreduje mag. Barbara
Škraba – Družba za državne ceste d.o.o.,
Nadzor Ivančna Gorica, Stantetova 6, tel.
78-78-663, faks 78-78-664.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 130.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije za sklop 1,
70.000 SIT za sklop 2, oziroma 150.000
SIT za oba razpisana sklopa lahko ponu-
dniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 6. 2002 do 9. ure.

(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 5. 6.
2002 ob 10. uri, na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet, Langu-
sova 4, I. nadstropje.

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 315,000.000 SIT za sklop 1 in v višini
70,000.000 SIT za sklop 2. Bančna garan-
cija 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 in kredita
domačih in tujih bank. Način plačevanja z
roki je določen v pogodbi kot obvezni se-
stavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 25. 10. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 26. 7. 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: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2.
2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 4. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/02 Ob-67650
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: AC Le-
nart–Beltinci, pododsek Vučja vas–Bel-
tinci; izvajanje del pri koriščenju mine-
ralnih snovi iz nahajališča ob Bakovski
cesti pri Murski Soboti območje “A“.

(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: AC Lenart–Beltinci, po-
dodsek Vučja vas–Beltinci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Rade Zeljkovič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Nadzor Maribor, Ulica talcev
24, Maribor, tel. 02/234-32-18, faks
02/234-32-25.

(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: 50.000 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 pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 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 23. 5.
2002 ob 10. uri, na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet, Langu-
sova 4, I. nadstropje.

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 28,800.000 SIT in veljavnostjo 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 in kredita
domačih in tujih bank. Način plačevanja z
roki je določen v pogodbi kot obvezni se-
stavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 12. 10. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 5. 7. 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: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 28 z dne
29. 3. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 4. 2002.

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

Št. 01/2002 Ob-67656
1. Naročnik: Javni zavod Republike Slo-

venije za varstvo kulturne dediščine-Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor.

2. Naslov naročnika: Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
Slomškov trg 6, 2000 Maribor, tel.
02/22-84-800, faks 02/25-22-122.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno
snemanje humusne površine (njive) do
največje globine 30 cm, nato strganje
in arheološka zaščitna izkopavanja.

(b) Če je predvidena oddaja dlov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo kot celota.

4. Kraj izvedbe: AC Lenart- Beltinci; AC
Vučja vas-Beltinci: odsek Nova tabla- Gra-
moznica in odsek Razbremenilna cesta in
bazen. Podrobnejša lokacija oziroma par-
celne številke so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba se mora izdelati na originalni tekst.
Variante niso sprejemljive.

Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je v
celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
v roku 160 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, OE Mari-
bor, Slomškov trg 6, Maribor (tajništvo), kon-
taktna oseba je Ivan Tušek, tel.
02/22-848-19, 041-699-387.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 5. 2002,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko na-

kazilo na ŽR ZVKDS, OE Maribor, št.
51800-609-1380 s pripisom “Razpisna do-
kumentacija-AC Lenart-Beltinci; AC Vučja
vas- Beltinci“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg
6, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo dne 15. 5. 2002
ob 10. uri,v prostorih ZVKDS OE Maribor,
Slomškov trg 6, Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja so podrobno opre-
deljeni 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): skle-
nitev pogodbe.

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: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti predložiti k ponudbi do-
kumentacijo in dokazila zahtevana z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po datumu oddaje ponudbe,
predvideni datum o sprejemu ponudbe je
16. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktni osebi sta Branko Ramšak,
tel. 02/22-848-33 in Ivan Tušek, ZVKDS,
OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine -

OE Maribor

Št. 1389/02 Ob-67700
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kabelske kanalizacije za bencinski ser-
vis Šentvid.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita,
eventualnih delnih ponudb ne bomo upoš-
tevali.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Bencinski servis Šen-
tvid v Ljubljani.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je konec meseca junija 2002 in
dokončanje teh del v 2 mesecih po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 23. 5. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na šte-
vilko: 2300-3371, z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 23. 5. 2002 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 10/02 –
Ponudba za izgradnjo kabelske kanalizacije
bencinski servis Šentvid – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.

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

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

♣ izpis registracije ponudnika pri pri-
stojnem organu, oziroma samostojni po-
djetnik priglasitveni list DURS-a, ki ni sta-
rejši od 90 dni,

♣ dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

♣ dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera za samostojnega podjetnika za zad-
nje poslovno leto, ne starejše od 90 dni,

♣ dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjava ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– izjave vseh v svoji ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji naročila, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti
do njih,

– dokazilo ponudnika, oziroma njegove-
ga podizvajalca o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov, (seznam zaposlenih z naved-
bo strokovne usposobljenosti), potrebnih za
izvedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični opreme-
ljenosti ponudnika, oziroma njegovega po-
dizvajalca, potrebni za izvedbo naročila,

– dokazilo ponudnika ali njegovega po-
dizvajalca (dejanskega izvajalca teh del), da
je v preteklem 5-letnem obdobju zgradil vsaj
en objekt v obsegu in izvedbi kot je predmet
tega razpisa,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-

ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb. Pridobitev doku-
mentov pod oznako ♣ velja tudi za eventu-
elnega podizvajalca in morajo biti predlože-
ni v originalu ali kot fotokopije, ustrezno
žigosani in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 30 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (76% delež),
– strokovna priporočila (reference) (16%

delež)
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

(3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 16. 5. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 15. 4. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-67705
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 53,

1380 Cerknica; tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

I. faze kanalizacijskega omrežja vzho-
dnega dela soseske Peščenk v Cerknici
(kanali 4, 8, 9 in 10).

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek junija
2002, dokončanje oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
knica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Mlinar Samo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z virma-
nom ali položnico na trans. rač.
01000-0100002524, Banka Slovenije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti zape-
čatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo I. faze kanalizacijskega omrežja
vzhodnega dela soseske Peščenk v Cerknici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Cerknica.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pod-
pisani akceptni nalog v višini 5% od ponud-
bene cene kot garancija za resnost ponud-
be in ga bo investitor vnovčil, v kolikor izbra-
ni izvajalec ne podpiše pogodbe o izvaja-
nju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od prejema obra-
čunske situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 7. 2002, 20. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference10%, garan-
cijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Občina Cerknica

Ob-67706
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 53,

1380 Cerknica; tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: novo-

gradnja vodovoda Cerknica – Grahovo
II. faza.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek junija
2002, dokončanje avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cerk-
nica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Mlinar Samo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z virma-
nom ali položnico na trans. rač.
01000-0100002524, Banka Slovenije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4. ma-
ja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – po-
nudba za novogradnjo vodovoda Cerknica
– Grahovo II. faza.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Cerknica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pod-
pisani akceptni nalog v višini 5% od ponud-
bene cene kot garancija za resnost ponud-
be in ga bo investitor vnovčil, v kolikor izbra-
ni izvajalec ne podpiše pogodbe o izvaja-
nju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od prejema obra-
čunske situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 16. 7. 2002, 20. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference 10%, garan-
cijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Občina Cerknica

Št. 5/40 Ob-67707
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del in grad-
benih del za izgradnjo fekalnega zbiral-
nika Inde - črpališče Č2 v Kopru, II faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Koper, ob stari strugi
Badaševice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6.
2002, dokončanje 1. 10. 2002.

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

cijo in dodatne informacije: Služba za raz-
voj in investicije, Nataša Đukić-Vasić, univ.
dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 7. in 15. uro v tajništvu, soba št.
11.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na žiro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2002 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.

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: 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): 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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 7. 2002, predvi-
doma 3. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, garancijski rok, plačilni pogoji,
rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 12. 4. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 036-10-5/02 Ob-67708
1. Naročnik: Občina Gorenja vas – Po-

ljane.
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja

vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; tel. 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Stara Oselica.

Ocenjena vrednost del je 60,000.000
SIT.

Blago, storitve, gradbena dela ter opre-
ma in materiali, ki postanejo sestavni del
investicije, morajo biti po poreklu iz držav
članic Evropske skupnosti ali desetih držav
kandidatk.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: vse razpisane vrste blaga in
storitev iz celotnega razpisa (I. faza v letu
2002; II. faza v letu 2003).

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

4. Kraj izvedbe: občina Gorenja vas –
Poljane, na območju krajevne skupnosti
Trebija.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 7.
2002; dokončanje I. faze 20. 9. 2002; II.
faza – začetek del 1. 4. 2003 dokončanje
izgradnje 10. 9. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Go-
renja vas – Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel.
04/518-31-02, GSM 040/623-471.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od dneva obja-
ve tega razpisa do 31. 5. 2002, ponede-
ljek, sreda, petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun naročni-
ka št. 01000 – 0100007277 BS, sklic na
št. 063.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti 3. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj opiranja ponudb:
3. 6. 2002 ob 12.30 v sejni sobi občine
Gorenja vas – Poljane.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije v tajništvu občine Gorenja
vas – Poljane.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je 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
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma
do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 80%, reference 5%, strojne ka-
pacitete 10% finančna usposobljenost 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Petrovčiču, Občina Gorenja vas – Polja-
ne, tel. 04/518-31-02.

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

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Občina Gorenja vas – Poljane

Št. 40307-2/2002 Ob-67709
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode

13, 4260 Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
telovadnice OŠ Gorje.

(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: Zgornje Gorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 14. 6. 2002 do
1. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Dežman
Anton, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi od ponedeljka 22. 4. 2002 vsak delov-
ni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na transakcij-
ski račun 01000 - 0100007956 sklic na št.
00 71419935.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2002 ob 13. uri v zgornji sejni dvorani
Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

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 60
dni od dneva oddaje ponudbe. Predviden
rok za izbiro izvajalca je 29. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri vrednotenju in izboru najugo-
dnejše ponudbe upošteval ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo. Kot merila veljajo: po-
nudbena cena maksimalno 60 točk, refe-
rence maksimalno 35 točk, rok izvedbe
maksimalno 5 točk. Podrobnejša merila in
vrednotenje posameznih elementov bodo
natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene ovojnice morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj - po-
nudba telovadnica OŠ Gorje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Bled

Št. 17123-03-308/31-02 Ob-67774
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta Policijske postaje Murska So-
bota, in sicer izvedba gradbeno obrtni-
ških del, zunanje ureditve, strojnih in-
štalacij in elektro inštalacij.

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

I. gradbeno obrtniška dela,
II. zunanja ureditev,
III. strojne inštalacije,
IV. elektro inštalacije.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki

so predmet javnega naročila, v celoti. Po-
nudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.

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

4. Kraj izvedbe: lokacija Policijske po-
staje Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je avgust 2002,
predvideni zaključek del pa je julij 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
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ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plač-
nika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 20.000 SIT za kom-
pletno dokumentacijo (vključno s projektno
dokumentacijo v štirih mapah) oziroma 5.000
SIT brez projektne dokumentacije.

Način plačila: virmansko, številka ra-
čuna: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30803102.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 28. 5. 2002, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 5. 2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so v skladu s 15. členom Zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2002 in 2003 – ZIPRS0203
(Ur. l. RS, št. 103/01).

Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 28. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-

za merilom: cena, strokovna priporočila,
reference kadrov in finančno stanje po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne
7. 9. 2001, Ob-54498.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

Obvestilo
Ob-67793

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, je v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67093, pod rubriko ZJN-12.B, objavila
oddajo naročila po odprtem postopku “Do-
bava aplikativne programske opreme PIS”.

Naročilo po naravi predmeta sodi v ru-
briko ZJN-12.S.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Razveljavitev
Ob-67788

Festival Ljubljana, Trg francoske revolu-
cije 1-2, 1000 Ljubljana, razveljavlja javni
razpis za oddajo javnega naročila storitev
varovanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002, Ob-65767.

Javni razpis bo ponovljen v najkrajšem
možnem času.

Festival Ljubljana

Zavrnitev vseh ponudb
Št. 3/19-02-46/08 Ob-67792

Mestna občina Kranj na podlagi določil
77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00) zavrne vse po-
nudbe prispele na podlagi javnega razpisa
“Izdelava projekta PGD; PZI in PZR za več
stanovanjskih enot (50-60 stanovanj) v
naselju Drulovka“, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002,
Ob-64608.

Mestna občina Kranj

Zavrnitev vseh ponudb
Št. 3350-1/2002 Ob-67771

Na podlagi 66. in 77 . člena Zakona o
javnih naročilih naročnik Ministrstvo za in-
formacijsko družbo objavlja obvestilo o za-
vrnitvi vseh ponudb z naslednjo vsebino:

V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1.
2002, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca na področju odnosov z javnostmi.

Zaradi izjemnih razlik v ponudbenih pre-
dračunih (ena ponudba 48 mio SIT, druga
pa 110 mio SIT), je Urad za javna naročila
na podlagi zaprosila Ministrstva, podal
mnenje, da se postopek zaključi kot neu-
spešen.

Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 1. 2002.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-67812
V javnem razpisu za opravljanje strokov-

nih in svetovalnih storitev na področju
upravljanja in vzdrževanja AC in HC, s ka-
terimi upravlja DARS, d.d., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, stran 3000, Ob-67193, se 9. (a)
točka in 10. točka spremenita in se pravil-
no glasita:

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2002 ob 9. uri, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, kletna sejna
soba.

Vse ostale točke javnega razpisa ostane-
jo nespremenjene.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 025-36/2002-4 Ob-67477
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

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: reprodukcijsko
kartografske storitve.

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

5. Kraj izvedbe: na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklepa za obdobje od podpisa pogodbe do
31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
20. 5. 2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
5.000 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 5. 2002
do 10. ure.
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(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: 20. 5. 2002 ob 11. 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: meni-
ca ali bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti ponudbe.

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: ustrezno tehnično in stro-
kovno usposobljenost (natančneje oprede-
ljeno 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: /

(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 20. 6. 2002, naročnik bo sprejel odloči-
tev predvidoma do 31. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(70%) in izvedbeni rok (30%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Irena Ažman, 01/478-48-04, Nives
Jurcan, 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 404-08-9/2002-4 Ob-67509
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
in servisiranje fotokopirnih strojev Ca-
non:

– skupina I. (hitrost do 12 kopij/minuto):
FC 230, NP 1020, NP 6010, NP 6012,
PC 20, PC 6, PC 7,

– skupina II. (hitrost od 13 do 20 ko-
pij/minuto): NP 1215, NP 1510, NP 1520,
NP 1550, NP 2010, NP 6020, NP 2020,
NP 6216, NP 6220,

– skupina III. (hitrost od 21 do 43 ko-
pij/minuto): GP 55, NP 275, NP 305, NP
3050, NP 3325, NP 3825, NP 4050, NP
4335, NP 6028, NP 6030, NP 6035, NP
6241,

– skupina IV. (hitrost nad 44 kopij/minu-
to): NP 6050, NP 6060, NP 6085, NP 6251,

– skupina V. (barvni fotokopirni stroji):
CLC 10, CLC 200, CLC 350, CLC 700,
CLC 950.

Letna vrednost ca. 30,000.000 SIT ozi-
roma dveletna 60,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo za celotni pred-
met javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: storitve se opravijo na
naslednjih lokacijah naročnika: Ajdovščina,
Ankaran, Begunje na Gor., Bohinjska bela,
Brežice, Bršlin, Brnik, Celje, Cerklje ob Krki,
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje,
Gornja Radgona, Ilirska Bistrica, Izola, Ko-
čevje, Kočevska Reka, Kranj, Krško, Laško,
Lendava, Litija, Ljubljana, Ljubljanski vrh, Lju-
tomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Ormož, Pesnica, Piran, Pivka, Postojna, Ptuj,
Radovljica, Ravne, Ribnica, Ruše, Sežana,
Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenska vas,
Slovenske Konjice, Slovenj Gradec, Šentjur,
Škofije, Škofja Loka, Tolmin, Trbovlje, Treb-
nje, Tržič, Velenje, Vipava, Vrhnika, Zagorje,
Zgornje Gorje, Žabnica.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma v juniju leta 2002 do konca leta
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 20/2002) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 5. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba št.
20/2002-ODP vzdrževanje Canon“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 23. 5. 2002 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

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

2% od ocenjene letne vrednosti ponudbe,
ki je 30,000.000 SIT in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 3% od pred-
videne letne pogodbene vrednosti
(30,000.000 SIT), ki bo morala veljati za
čas trajanja pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

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

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

– da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok,

– da zagotavlja originalne rezervne dele
proizvajalca,

– ponudnik mora biti pooblaščeni servi-
ser – ponudbi mora priložiti dokazilo proiz-
vajalca,

– da zagotavlja popravila na vseh lokaci-
jah naročnika v Republiki Sloveniji,

– da zagotavlja nadomestni fotokopirni
stroj v primeru daljšega popravila naročni-
kovega stroja,

– da je navedel cene za:
– rezervne dele po skupinah fotoko-

pirnih strojev,
– redne vzdrževalne servise za posa-

mezne modele fotokopirnih servisov,
– cena servisnih storitev izven redne-

ga servisnega intervala.
Navedene cene so fiksne za leto 2002.
– da zagotavlja dežurni servis,
– da je navedel podatke o zaposlenih

serviserjih,
– da je navedel podatke o številu in tipih

vozil namenjenih servisni dejavnosti,
– da je navedel pokritost regij v Repu-

bliki Sloveniji z lastnimi servisnimi ekspozi-
turami,

– da je navedel odzivni čas – čas pri-
spetja serviserja na lokacijo naročnika po
pozivu,

– da je navedel garancijsko dobo za
opravljeno delo,

– da je navedel kilometrino.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do junija 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
A) cenik rezervnih delov za posamezne

skupine fotokopirnih strojev (povprečje) –
utež 0,20
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Najnižja skupna cena rezervnih delov za
posamezno skupino fotokopirnih strojev
(I.-V.) prejme maks. oceno, ostale pa pro-
centualno manj.

B) cene popravil in ostalih servisnih sto-
ritev– utež 0,20

Najnižja ponujena skupna cena popravil
za posamezno skupino fotokopirnih strojev
in ostalih servisnih storitev prejme maks.
oceno, ostale pa procentualno manj.

C) cene rednih servisnih storitev – po
normi proizvajalca – utež 0,20

Najnižja ponujena skupna cena rednih
servisnih storitev prejme maks. oceno, osta-
le pa procentualno manj.

D) odzivni čas serviserja– utež 0,10
Najkrajši ponujeni odzivni čas (v minutah

po prejetju naročila) prejme maks. oceno,
daljši pa procentualno manj

E) razvejanost servisne mreže ponudni-
ka– utež 0,05

Pokritost regij z lastnimi servisnimi ek-
spoziturami – ponudnik, ki pokriva vseh 11
regij prejme maks. oceno, ostali pa procen-
tualno manj

F) število lastnih serviserjev v okviru ser-
visne mreže v Republiki Sloveniji – utež 0,15

Največje število serviserjev – ponudnik, ki
zaposluje največje število serviserjev prejme
maks. oceno, ostali pa procentualno manj.

G) tehnična opremljenost v okviru servi-
sne mreže v Republiki Sloveniji–utež 0,05

Največje število službenih vozil ponudni-
ka, namenjenih servisiranju – ponudnik, ki
razpolaga z največjim številom vozil prejme
maks. oceno, ostali pa procentualno manj.

H) obračun kilometrine da/ne (Tabela 3
poz. 50) –utež 0,05

– ne: 5 točk,
– da: 1 točka.
Naročnik bo po končanem odpiranju po-

nudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih
v poglavju IV/1 – Navodila o načinu doka-
zovanja usposobljenosti in sposobnosti po-
nudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Št. 031-01/257-02/11 Ob-67534
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju

54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/765-09-00, faks 02-765-09-01.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi osnov-
nošolskih otrok v Občini Videm. Podro-
bnejši opis storitev (po relacijah) se nahaja v
razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje občine Videm,
Ptuj in Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v sprejemni pisarni
Občine Videm, dodatne informacije: Brigi-
ta Polanec.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati z doka-
zilom o plačilu stroškov v višini 5.000 SIT.
Plačilo na TR 01 000100017268, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 5. 2002 ob 12.30, v sejni sobi Občine
Videm.

11. Navedba finančnega zavarovanja
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: plačilo po
opravljenem delu v zakonitem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): v skladu z za-
konom.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritev: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom, na Občini Videm, pri Bri-
giti Polanec.

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

20. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2002.

Občina Videm

Št. 004/2002 Ob-67610
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
pogarancijskega vzdrževanja, konfiguri-
ranja in nadgradenj – storitve iz priloge
1A, točka 7: računalniške storitve in soro-
dne opreme.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko javijo na enega ali več
sklopov, kot sledi:

A1: Namizna računalniška oprema – ljub-
ljansko območje

A2: Namizna računalniška oprema – ma-
riborsko območje

A3: Namizna računalniška oprema – ko-
persko območje

B1: Strežniki Intel arhitekture ter pri-
padajoče arhivske enote – ljubljansko ob-
močje

B2: Strežniki Intel arhitekture ter pripa-
dajoče arhivske enote – mariborsko obmo-
čje

B3: Strežniki Intel arhitekture ter pripa-
dajoče arhivske enote – kopersko območje

C1: Strežniki arhitekture Alpha s pripa-
dajočo periferno opremo – ljubljansko ob-
močje

Č1: LAN oprema Newbridge – ljubljan-
sko območje

D1: LAN/WAN oprema Cisco – ljubljan-
sko območje

D2: LAN/WAN oprema Cisco – maribor-
sko območje

D3: LAN/WAN oprema Cisco – koper-
sko območje

E1: Linijski tiskalniki – ljubljansko ob-
močje.

5. Kraj izvedbe: ljubljansko, mariborsko
in kopersko območje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: eno leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Sektor informatike – tajništvo, Mojca
Žnidaršič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
telefaks 01/475-42-20 ali preko interneta
na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 01/475-42-20 in na podla-
gi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpi-
sne dokumentacije, pridobljena preko inter-
neta, pa stane 3.600 SIT z vključenim DDV.
Način plačila je negotovinski, na račun pri
APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic
na številko 00-51-634-566, z oznako pred-
meta plačila (številko razpisa) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletno
verzijo plača ponudnik le v primeru oddaje
ponudbe. Potrdilo o vplačilu spletne verzije
z navedbo davčne številke in sedeža podje-
tja mora ponudnik poslati na telefaks
01/475-42-20, najkasneje v roku dveh de-
lovnih dni po opravljenem plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
14. 5. 2002 do 11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2002 ob 12.15, v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
500.000 SIT, veljavna do 1. 8. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
mesečno po opravljenem delu, rok plačila
30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2002; tri tedne.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, po formuli iz razpisne dokumenta-
cije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 239/02 Ob-67625
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-110, faks
03/78-00-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
zakona o javnih naročilih: čiščenje pro-
storov Psihiatrične bolnišnice Vojnik, pri-
loga I A, št. kategorije 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 8.
2002, zaključek 31. 7. 2005.

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni zavod Psihia-
trična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37,

Vojnik, kontaktna oseba Magda Novak; do-
datne informacije Sabina Arčan, prav.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije, faks 03/78-00-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
9. 5. 2002, vsak delovni dan med 8. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo “či-
ščenje prostorov Psihiatrične bolnišnice
Vojnik“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javni zavod Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celj-
ska cesta 37, Vojnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni plačilni rok od datuma prejema ra-
čuna.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3),

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

klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,

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

7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
9. da zagotavlja vse zahtevane letne ko-

ličine storitev,
10. da je v zadnjih treh letih sklenil vsaj

eno pogodbo za redno čiščenje prostorov,
najmanj v izmeri 1000 m2,

11. da ima naprave tudi za strojno či-
ščenje večjih površin ter napravo za od-
stranjevanje namazov, ponovni nanos in po-
liranje,

12. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
13. da zagotavlja fiksno ceno na enoto

storitev za obdobje od 1. 8. 2002 do 31. 7.
2003, nato valorizirano ceno za obdobji od
1. 8. 2003 do 31. 7. 2004 in od 1. 8. 2004
do 31. 7. 2005,

14. da bo odzivni čas največ 2 uri,
15. da bo opravljal storitve po potrebi

24 ur na dan,
16. da je predložil opis tehnologije či-

ščenja in uporabe čistil,
17. da bo zagotovil dvakrat letno kvalita-

tivni in mikrobiološki nadzor ter rezultate
nadzora in analiz predložil naročniku,

18. da bo zagotovil odvoz odpadkov lo-
čeno za infektivne in ostale odpadke,

19. da bo zagotovil mesečna poročila o
opravljenem delu,

20. da bo opravljal storitve čiščenja pro-
storov od ponedeljka do petka, na Oddelku
za zdravljenje bolezni odvisnosti pa od po-
nedeljka do sobote,

21. da bo opravljal storitve čiščenja pro-
storov (v pritličju glavnega objekta in Oddel-
ka C) v dopoldanskem času, od 6. do 13.
ure in storitve čiščenja prostorov (v kleti glav-
nega objekta, dograjenega objekta v celoti
in Delovne terapije), v popoldanskem času
od 13. do 19. ure,

22. da bo zagotovil zahtevano pogostost
čiščenja, ki bo razvidna iz razpisne doku-
mentacije,

23. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT,

24. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti.

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 storitev: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2005, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– reference 15 točk,
– kvaliteta 5 točk.
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Način uporabe in pomen posameznega
merila bo razviden iz razpisne dokumentaci-
je. Izbrana bo tista ponudba, ki bo dosegla
najvišje število točk po merilih za ocenjeva-
nje ponudb. Če imata dve ponudbi enako
število točk, se izbere tista, ki je bila pri
merilu cena ocenjena z višjim številom točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo oddal naročilo storitev
po odprtem postopku za obdobje od 1. 8.
2002 do 31. 7. 2005.

Ocenjena vrednost razpisa za obdobje
od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2003 je
10,000.000 SIT.

Dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod točko 2.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 110-1/02 Ob-67651
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: Hajdina (Dražen-
ci) – Ptuj; idejni projekt.

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

5. Kraj izvedbe: Hajdina–Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 4 mesece po podpisu pogodbe.

8. (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 Marjana Po-
točnik, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
Ljubljana, tel. 01/30-94-253, faks
01/30-94-260.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 5. 2002 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22. 5.
2002 ob 9. uri, na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,200.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. 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.

13. 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 izva-
jalec oziroma skupno nastopanje (joint ven-
ture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 18. 11. 2002. Datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 4. 2002.

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

Št. 3-02 Ob-67710
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,

2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obratovalni mo-
nitoring odlagališča za nenevarne od-
padke Pobrežje v letu 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja posameznih sklopov.

5. Kraj izvedbe: odlagališče za nenevar-
ne odpadke Pobrežje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: monitoring se
izvaja do konca tekočega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor, v tajništvu podjetja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 22. 4. 2002 dalje med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972 z oznako RD za
monitoring odlagališča.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 5. 2002
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor - v tajništvo po-
djetja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2002 ob 10. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je najmanj 60 dni, predplačila ni; obra-
čun bo na podlagi posameznih končanih
sklopov.

13. 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, sestavljena po zahtevah iz
razpisne dokumentacije.

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 podani v razpi-
sni 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: monitoring se izvaja v skladu z dolo-
čili Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l.
RS, št. 5/00) oziroma v skladu z 49. čle-
nom navedenega pravilnika ter z ostalo
spremljajočo zakonodajo, ki ureja izvajanje
iz obsega del-navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

(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 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
datum odločitve do 21. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
40 točk, reference 35 točk, kadrovska se-
stava izvajalca oziroma njegovih podizvajal-
cev 25 točk. Način uporabe meril je nave-
den v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obratovalni monitoring odlagališča za
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nenevarne odpadke Pobrežje v letu 2002
obsega pridobivanje in obdelavo meteoro-
loških podatkov, monitoring emisij v zrak,
monitoring emisij v vodo, meritve hrupa in
izdelavo poročila. Za dodatne informacije
o naročilu lahko pokličete na tel.
02/33-14-330, Andrej Kovač ali Irena
Bartok.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor

Št. 034/02 Ob-67711
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: razvojni projekt –
divjad na cestah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena in velja za
celotni predmet naročila.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto po sklenitvi pogodbe.

8. (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: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 3.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče – so-
ba št. 21/I).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2002 ob 9. uri, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III. nadstropje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: iz-
plačila se izvajajo na podlagi poročila o
opravljenem delu in izdanega računa. Rok
plačila je 30 dni po prejemu računa. Pred-
plačil ni.

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 o skupnem nastopanju.

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 v letu pred objavo tega raz-
pisa ni imel blokiranega žiro računa,

– ponudba velja za celotno razpisano na-
ročilo,

– odgovorni nosilec naloge ima univerzi-
tetno izobrazbo, je redno zaposlen pri po-
nudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,

– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo, …), ki se navezuje na pred-
met tega naročila,

– ponudnik zagotavlja vse potrebne teh-
nične zmogljivosti za izvedbo naročila,

– ponudnik ima izpolnjene zapadle ob-
veznosti do zunanjih sodelavcev oziroma po-
dizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2002 (90 dni
po odpiranju ponudb), predvideni datum
odločitve o izbiri je 20. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ocena ponudbe sestoji iz ocen:

vplivni
delež

1. obrazložitve naloge (Oobr) 30%
2. sposobnosti ponudnika (Osp) 30%
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan) 5%
4. roka izdelave (Ori) 5%
5. cene ponudbe (Ocp) 30%
skupaj 100%

Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):

T = 30 *Oobr + 30 *Osp + 5 *Ozan +
+ 5 *Ori + 30 *Ocp

Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

Št. 462-02/67-02/0520-001 Ob-67712
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, tel.
01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B

Zakona o javnih naročilih: razvoj in vzdr-
ževanje računalniške aplikacije za pod-
poro finančnim funkcijam in za vodenje
računovodskih evidenc po načelu dvo-
stavnega knjiženja (računalniške storitve,
sklic I A - storitve, 7). Podatkovna baza bo
ORACLE verzija 7.3 in višja. Programska
oprema bo delovala na aplikativnem strež-
niku CVI SUN Enterprise 3500 z operacij-
skim sistemom SUN Solaris Unix 2.7 in
ORACLE IAS verzija 1.02 in višja. Program-
ska oprema v okolju J2EE mora biti izdela-
na z orodjem ORACLE Developer Suite,
JDeveloper, Forms, Reports in Designer z
uporabo Enterprise Java Beans in Java
Server Pages.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni pred-
met javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: sedeži carinskih uradov
v Celju, Dravogradu, Jesenicah, Kopru,
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Go-
rici in Sežani.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 24. 6. 2002
do 25. 11. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponu-
dnik lahko dobi informacije - Marjeta Bajec,
tel. 01/478-39-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni Carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni Carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Ob-67511
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računalni-
ška oprema.

(b) Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: računalniki (namizni in prenosni), 2.
sklop: tiskalniki (laserski in ink jet). Ponudnik
mora podati ponudbo za oba sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Nabavna služba, Ma-
rinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, Ljubljana, tel.
01/431-72-76, faks 01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
oddajo ponudb, vsak delavnik od 9. do 14.
ure. Vsi zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo osebno z do-
kazilom o vplačilu stroškov ali lahko zahteva-
jo (s predložitvijo dokazila o vplačilu stro-
škov), da se jim dokumentacijo pošlje po
pošti.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 13. 5. 2002 z jutranjo pošto ali ose-
bno do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Onkološki inštitut Ljubljana, Nabav-
na služba, Zaloška 5, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

9. 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 s
47. členom Zakona o javnih naročilih in raz-
pisno dokumentacijo.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora v ponudbi pre-
dložiti naslednje dokumente: 1) potrdilo so-
dišča, da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali

odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(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: veljavnost ponudbe do
27. 7. 2002, odločitev o sprejemu ponud-
be najkasneje do 7. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. kakovost opravljanja razpisanih stori-

tev (največ 10 točk),
2. kadri (največ 20 točk),
3. reference (največ 20 točk)
4. cena (največ 50 točk).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 4. 2002.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Št. 363-15/2002 Ob-67789
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad za investicije in Občina
Škofja Loka.

2. Naslov naročnika: Trg OF 13, Ljub-
ljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269 in Poljanska cesta 2, Škofja
Loka, tel. 04/51-12-317, faks
04/51-12-318.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: upravljanje več-
namenske Športne dvorane Poden v
Škofji Loki, Podlubnik 1b, ki obsega:

– zagotavljanje pogojev za uporabo in
nemoteno izvajanje pouka športne vzgoje
in interesnih dejavnosti Gimnazije Škofja
Loka, Srednje kovinarske in prometne šola
Škofja Loka, Srednje lesarske šole, klubov
in športnih društev z območja občine Ško-
fja Loka kot stalnim uporabnikom Športne
dvorane Poden ter drugim športnim druš-
tvom, interesnim skupinam ter ostalim kot
občasnim uporabnikom Športne dvorane
Poden;

– zagotavljanje prostorskih pogojev za
delovanje športnih društev v Škofji Loki;

– tržno oddajo objekta za različne dejav-
nosti v skladu z določeno namembnostjo
prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko potegujejo le za izvedbo
celotne storitve.

5. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 1. 6. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ško-
fja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
kontaktna oseba Boštjan Cuznar, tel.
04/51-12-317. Ponudniki lahko dvignejo

razpisno dokumentacijo od 22. 4. 2002 do
26. 4. 2002, vsak dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: v času
uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT na transakcijski račun naročnika Obči-
ne Škofja Loka št. 01000-0100007180,
sklic 1876228-7141998-00000102.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Škofja Loka. Ovojnice morajo biti
ustrezno zapečatene, na naslovni strani mo-
ra biti čitljivo napisano: Ne odpiraj - Ponud-
ba za Športno dvorano Poden, na hrbtni
strani pa mora biti izpisano ime in naslov
ponudnika. Vloga se lahko odda le na obraz-
cu razpisne dokumentacije.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Občine Škofja Loka.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ponudnik mora biti registriran za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih naročilih in drugi pred-
pisi s področja javnega naročanja.

(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: veljavnost ponudbe je
30 dni od dneva oddaje ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena za stalne uporabnike, zagotavljanje
dodatnih prihodkov dvorane, strokovnost iz-
vajanja programa. Način uporabe meril je
definiran v razpisni dokumentaciji.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport in
Občina Škofja Loka
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postopek likvidacije; 2) potrdilo sodišča o
registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad; 3) potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna odločba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost ali da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila njegovi vodstveni delavci ni-
so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem; 4) potrdilo, da je poravnal
vse davke, prispevke in druge dajatve dolo-
čene z zakonom; 5) BON 1 in BON 2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz bi-
lance stanja, 6) izjavo ali je davčni zaveza-
nec, potrdilo o registraciji in davčno številko;
7) izjavo o sprejemanju vseh pogojev iz raz-
pisne dokumentacije; 8) izjavo o dostavi
opreme; 9) izjavo, da nudi plačilni rok naj-
manj 30 dni. Ponudnik mora predložiti tudi
vsa potrdila, s katerimi dokazuje izpolnjeva-
nje naslednjih strokovnih pogojev (izločitveni
kriterij): 1) ponujeni računalniki morajo biti
navedeni v Microsoft HW compatibility listi;
2) dokazilo, da ima ponujena računalniška
oprema direktno podporo za vključitev vse
navedene system management sisteme:
Open View, Landesk, MS SMS, Tivoli; 3)
atesti za ponujeno opremo; 4) dokazilo, da
ima ponudnik redno zaposlene najmanj dva
MCSE in enako število tehnikov, ki imajo
MCP za Win 2000 profesional za Win 2000
Server; 5) garancija za opremo 3 leta; 6)
dobavni rok do 8 dni; 7) odzivni čas v garan-
ciji 4 ure od prejema obvestila o napaki.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: sukcesivne nabave v odbobju dveh let.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi omejenega postopka bo za izbiro ponud-
be edino merilo najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-67560
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 13,

6000 Koper, tel. 05/668-60-00, faks
05/668-61-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material (po specifikaciji iz razpisne do-
kumentacije).

(b) Kraj dobave: Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena oddaja sklopov in poddsklopov
kot je prikazano v specifikaciji materiala -
sprejemljivost ponudb za en sklop oziroma
podsklop.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 6. 2002
do 15. 6. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago v tajništvu sektorja Vzdr-
ževanje, pri Nataši Klobas; prosimo dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo. Dodat-

ne informacije o naročilu pa se dobi na na-
slovu naročnika, pri Igorju Piantoniju, tel.
05/668-61-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te obja-
ve in nato vsak dan med 7. in 14. uro do
15. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 11.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.
(DDV je vključen v ceni).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave je potrebno predložiti pri naročni-
ku vsak delovni dan med 7. in 14. uro, najka-
sneje do 15. maja 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15. maja 13, 5000 Koper, v tajništvo
sektorja Vzdrževanje, Nataši Klobas.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe se predlo-
ži v drugi fazi postopka v višini 2% od kandi-
datove ponudbene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: vsi zahtevani pogoji so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe do
4. 6. 2002. Naročnik bo odločitev o spreje-
mu ponudbe sprejel predvidoma do 10. 6.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom priznal uspo-
sobljenost za obdobje 3 let. Postopek se bo
izvajal v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 12/02 Ob-67629
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Sežan, Ulica

Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tel.
05/73-10-220, faks 05/73-10-226.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Sežana, Ulica Jo-
žeta Pahorja 1, Sežana in vrtec Hrpelje, Uli-
ca Dragomirja Benčiča-Brkina 4, Hrpelje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:

Ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine prehrambene-
ga blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. zamrznjene ribe in mehkužci,
5. sveža zelenjava in sadje,
6. sadni sokovi,
7. zamrznjena zelenjava,
8. kruh in slaščičarski izdelki,
9. jajčne testenine,
10. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna za eno leto. Sposobnost se prizna za
2 leti.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Vrtec Sežana, Ulica
Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delavnik med
9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 51420-603-31497 s pripisom - za
razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do vključno 9. 5. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja
1, 6210 Sežana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil na
razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 60 dni po iz-
stavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtca Sežana v Sežani in v vrtec
Hrpelje v Hrpeljah - razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da  ponudnik  zagotavlja  odzivni  čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo
kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo predvidoma predložiti po-
nudbe 24. 6. 2002. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo predvidoma 27. 6. 2002.
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12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Vrtec Sežana

Št. 4-5/02 Ob-67633
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

Koper, tel. 05/665-96-00, faks
05/628-51-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski material in drugi material za nego -
po skupinah.

(b) Kraj dobave: Obalni dom upokojen-
cev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:

Ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine blaga:

– obvezilni material,
– inštrumentarij in medicinski potrošni ma-

terial,
– ostali medicinski material,
– razkužila,
– rokavice,
– material za sterilizacijo,
– čaji,
– plenice,
– zdravila,
– enteralna prehrana.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine blaga
medicinski material in drugi material za
nego.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno navedeno ko-
ličino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna za obdobje 12 mesecev. Sposo-
bnost se prizna za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Obalni dom upokojen-
cev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper -
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 28. 2. 2002 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 51400-603-31434 s pripisom - za
razpisno dokumentacijo za čistila.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do vključno 8. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6000 Koper.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročenega blaga je po dobavi, s 30-dnev-
nim zbirnikom, 15 dni po izstavitvi računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

– da ponudnikov žiro oziroma transakcij-
ski račun v preteklih 6 mesecih, pred objavo
javnega naročila, ni bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno količino blaga iz skupine na katero
se je prijavil na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
30-dnevnim zbirnikom, v roku 15 dni po iz-
stavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež doma - razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe
predvidoma do 20. 6. 2002. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma 22. 6.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena, in
sicer najnižja končna skupna vrednost blaga
(artiklov) v skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 1-166/1-02 Ob-67634
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška cesta

31, 4290 Tržič, tel. 04/59-71-300, faks
04/59-71-320.

3. (a) Vrsta in količina blaga: instalacij-
ski material za vodovod in kanalizacijo.

(b) Kraj dobave: Pristavška c. 31, Tržič.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

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

Ponudniki lahko konkurirajo za naslednje
sklope oziroma skupine:

1. vodovodne cevi in fitingi do 2“,
2. vodovodne cevi od DN 50 do DN 300,
3. fazonski komadi in armature,
4. kanalizacijske cevi in oprema od

∅160mm do ∅600mm,
5. LTŽ rešetke in pokrovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ozi-

roma skupino ali več sklopov oziroma skupin
ali za vse skupaj. Sposobnost dobave bo
ponudnikom priznana po skupinah oziroma
sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: vodja finan-
čno računovodskega sektorja - Vesna Je-
kovec, ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 10. ure in od 11. do 14. ure, do
vključno 21. 5. 2002.

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

 Popravek

Št. 43-4/2002/13 Ob-67551
Objave javnega razpisa za področje izo-

braževanja s področij IT, objavljen v Ur. l.
RS, št. 23, z dne 15. 3. 2002, Ob-65654,
se med naročnike, ki pooblaščajo Center
Vlade RS za informatiko za javni razpis s
področja izobraževanja s področij IT, do-
datno uvrsti naročnik Ministrstvo za oko-
lje in prostor z vsemi organi in organiza-
cijami v sestavi.

Republika Slovenija
Center za informatiko

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z vključenim
20% DDV, na transakcijski račun št.
07000-0000001933 ali v blagajni na sede-
žu podjetja.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do vključno 22. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.,
Pristavška c. 31, 4290 Tržič.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: meni-
ca v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prejemu 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 22. 5. 2002 do 12. ure.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, dobavni rok.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Perko Janez (tehnični del), Vesna Je-
kovec (splošni del razpisne dokumentacije),
tel. 04/59-71-300.

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.
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Št. 220-2/01 Ob-67564
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava RS za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana, faks: 01/431-60-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redno letalsko
umerjanje radionavigacijskih sistemov,
priloga 1A (tč.1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Slovenija (Ljubljana/Br-
nik, Portorož, Maribor, Cerklje).

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

končanja ali čas izvedbe: priznanje sposo-
bnosti za obdobje 3 let.

8. (a) Naslov sluzbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava RS za
civilno letalstvo, Bojan Dubrovnik, GSM:
041/765-885.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 13. 5. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.

10. Navedba  finančnih  zavarovanj
za  resnost  ponudbe,  če  bodo  zahte-
vana: c) nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv za resnost ponudbe, izdano s
strani ustrezne prvorazredne banke, ozi-
roma s strani tuje prvorazredne banke
(FITCH-IBCA rating AA-) v višini 1% ponu-
dnikove cene.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladnost z ICAO stan-
dardi in priporočili, ustreznost in registracija
dejavnosti ponudnika, reference letalskega
umerjanja sistemov ILS kategorije III, refe-
rence strokovnega kadra, namembnost le-
tala za letalsko umerjanje, ustrezna tehnič-
na oprema na zemlji in zraku za delo v slab-
ših vremenskih razmerah, dosegljivost sku-
pine in letala v primeru nepričakovane
kalibraže, zadostno število skupin/posadk
in opremljenih letal, priletni čas in ustrezna
oddaljenost matičnega letališča ustanove,
likvidnost ustanove.

14. (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
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 14. 6. 2002, 24. 6. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb: čas po-
treben za izvedbo kalibraže po sistemih in
lokacijah (5%), priletne ure (5%), oddalje-
nost od matičnega aerodroma ponudnika
do Brnika (15%), minimalni vremenski po-
goji (5%), tehnologija opreme na zemlji in
letalu (5%), čas trajanja in izvedba procedur
ter postopkov letalskega umerjanja ILS si-
stemov (5%), reference se posebno ILS ka-
tegorije III (35%), tehnologija in organizacija
izvajanja (5%), strokovnost kadra (5%), do-
segljivost in odziv na neplanirana umerjanja
(10%), število usposobljenih skupin/posadk
in opremljenih letal (5%).

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Uprava RS za civilno letalstvo

No. 220-2/01 Ob-67565
1. Ordering party: Ministry of Transport,

Civil Aviation Authority of the Republic of
Slovenia.

2. Address of the ordering party: Kotni-
kova 19a, 1000 Ljubljana, Fax No.: +386
01 431 60 35.

3. Type of service, description of ser-
vice and reference to the type of service
according to Annex 1A or 1B of the Law
on Public Procurement: regular flight in-
spection of radio navigation systems,
Annex 1A, point 1).

4.  If the division of the procure-
ment into separate parts is foreseen, the
extent of the parts, the acceptability of
the bid for one part, more parts or all
parts: /

5. Place of execution: Slovenia
(Ljubljana/Brnik, Portorož, Maribor, Cerkl-
je).

6. Acceptability of variant bids: /
7. Date of the expected commen-

cement and completion or period of exe-
cution: recognition of fitness for a period of
3 years.

8. (a) Address of the service and per-
son from whom the tender documenta-
tion and additional information can be
obtained: Civil Aviation Authority of the Re-
public of Slovenia, Mr Bojan Dubrovnik,
GSM: +386 41 765 885.

(b) Time during which the tender doc-
umentation can be obtained: every
work-day from 10:00 to 12:00.

(c) Amount  and  terms  of  payment
for the tender documentation: (No. of
bank account to which money has to be
sent: /

9. (a) Date by which the tender docu-
mentation has to be submitted: 13th Maj
2002.

(b) Address to which the tender docu-
mentation has to be submitted: Ministry of
Transport; Civil Aviation Authority, Kotniko-
va 19a, 1000 Ljubljana.

10. Indication of the insurance for the
sincerity of the bid, if required: irrevocable
bank guarantee on first call for the sincerity
of the bid issued by an appropriate first-class
bank or by a foreign first-class bank
(FITCH-IBCA rating AA-) amounting to 1% of
the bid price.

11. Financing and payment conditions
and/or reference to the provisions in reg-
ulations: /

12. The legal form of association of a
group of bidders within the framework of
one bid, when this bid has been chosen
as the most favourable (Article 47 of the
Law on Public Procurement): /

13. Requirements which have to be
met by the bidder for determining finan-
cial, business and technical fitness, in
addition to general requirements accord-
ing to Article 41 and Article 43 of the
Law on Public Procurement: conformity
with the ICAO standards and requirements,
fitness and registration of the bidder for
the activity, references for flight inspection
of category III ILS systems, references for
professional staff, use of airplane for flight
inspection, adequate technical equipment
on the ground and in the air for work in
poor weather conditions, availability of the
group and airplane in case of an unexpect-
ed flight inspection, a sufficient number of
groups/crews and equipped airplanes,
ferry  time  and  suitable  distance  of  the
base  aerodrome  of  the  institution  from
the  place  of  execution,  liquidity  of  the
institution.

14. (a) Is implementation of the pro-
curement of this service by means of a
law, regulations or administrative de-
cisions reserved for a special activity?: /

(b) Indication of laws, regulations and
administrative decisions concerning
these types of service: /

(c) Do artificial persons have to indi-
cate names and professional qualifica-
tions of the staff responsible for execu-
tion of the service: /

15. Date by which the bidders will
probably have to deliver bids and the ex-
pected date of the selection of the most
favourable bid: 14 June 2002; 24th June
2002.

16. Criteria for assessing bids: time
needed for flight inspection of each system
and site (5%), ferry time (5%), distance of
the base airport of the bidder from Brnik
airport (15%), minimum weather conditions
(5%), technology of the equipment on the
ground and in the airplane (5%), duration
and execution of the procedures of flight
inspection of ILS systems (5%), references
for CAT III ILS (35%), technology and or-
ganisation of execution (5%), expertise of
staff (5%), availability and response time to
an unexpected flight inspection (10%), num-
ber of qualified groups/crews and equipped
airplanes (5%).

17. Eventual other information about
the procurement: /

18. Date and announcement number
of a previous invitation for tenders: /

19. Date of forwarding the request for
announcement: 12th April 2002.

Civil Aviation Authority
of the Republic of Slovenia
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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. 1/2002 Ob-67544
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

17, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava pisarniškega materiala za Eko-
nomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Trgo-
vina, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
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: 9. 4. 2002.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Št. 3350-13/2001/21-1109 Ob-67545
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1535

Ljubljana, faks 01/478-81-40, tel.
01/478-80-00.

3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material za leti 2002 in
2003, z dostavo na sedež Ministrstva za
promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbira je bila opravljena na
podlagi ocenjevanja ponudb, skladno z na-
slednjimi merili:

– cena od 1 do 80 točk,
– dobavni roki od 1 do 10 točk,
– plačilni pogoji od 1 do 10 točk.
Izbrani ponudnik je zbral največje število

točk, to je 91,11 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: DZS, d.d., Divizija trgo-
vina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,739.618,17
SIT brez DDV oziroma 30,887.541,80 SIT z
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,847.444,14 SIT brez DDV oziroma

34,616.932,96 SIT z DDV; 25,739.618,17
SIT brez DDV oziroma 30,887.541,80 SIT z
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: razpis ni bil
objavljen po omejenem postopku, temveč
po odprtem.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002,
stran 526, Ob-63063.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 4. 2002.

Ministrstvo za promet

Št. 13/03 Ob-67546
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Vinska Gora.
2. Naslov naročnika: Vinska Gora 37/b,

3320 Velenje.
3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilsko vozilo 34/50 v celoti, Vinska
Gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb smo
upoštevali naslednja merila za izbiro najugo-
dnejšega ponudnika:

– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– tehnične zahteve,
– garancija,
– rok izdelave,
– posebne ugodnosti.
Ker na javni razpis nismo dobili nobene

ločene ponudbe za izdelavo gasilske nad-
gradnje, nabava same šasije ne bi bila smi-
selna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Webo, d.o.o., Kardelje-
va ploščad 11a, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 36,251.091,84
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: šasija: 16,416.000
SIT, nadgradnja: 19,835.091,84 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,940.120 SIT brez DDV, 26,400.120
SIT brez DDV.

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: 3. 4. 2002.

Prostovoljno gasilsko društvo
Vinska Gora

Ob-67637
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/234-86-00, faks
01/234-86-30.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – bivanjska oprema,
– sklop 2 – kuhinjska oprema.
Kraj dobave je Dom Radenci, Srednji Ra-

denci, Stari Trg ob Kolpi.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja cena za posamezen sk-
lop, ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – Učilna, d.o.o., C. na Brdo
43, 1000 ljubljana,

– sklop 2 – Instel, d.o.o., Letališka 9a,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 15,707.680,12 SIT,
– sklop 2 – 8,209.104 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 14,136.912 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – 5,
– sklop 2 – 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1 – 20,589.243,60 SIT,

15,970.745,81 SIT,
– sklop 2 – 11,272.290 SIT, 8,486.304

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: Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63224.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 1329/02 Ob-67561
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: nata-
sa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 19. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava limuzinskih kombijev 4 x 4 za
prevoz oseb in stvari – 30 kom.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (65% delež),
– servisna mreža v Republiki Sloveniji

(20% delež),
– rok dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Revoz, d.d., Belokranj-
ska ul. 4, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: skupna ponud-
bena vrednost znaša 74,538.000 SIT (brez
DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 74,542.500 SIT (brez DDV),
74,538.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: do 12. 4. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 02/01 Ob-67631
1. Naročnik: SŽ - Železniški zdravsteni

dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Celovška 4, 1000

Ljubljana, tel. 01/291-22-88, telefaks
01/433-32-04.

3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava blaga po sklopih:
1. zobni material,
2. obvezilni material,
3. sanitetni material,
4. laboratorijski material.
Kraji dobave: Ljubljana, Zidani most, Je-

senice, Nova Gorica, Postojna, Pivka, Novo
mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in popust.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: usposobljenost za do-
bavo blaga se prizna po posameznih sklopih
naslednjim kandidatom:

1. sklop: zobni material:
1. Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272

Podnanos; pogodbena vrednost: 29.000 SIT;
2. Dentalia, d.o.o., Celovška 197, 1000

Ljubljana; pogodbena vrednost: 883.116,78
SIT;

3. Drevenšek & Drevenšek, Dental ser-
vis, d.n.o., Griže 53, 3302 Griže; pogodbe-
na vrednost: 954.473,40 SIT;

4. Interdent, d.o.o., Trnovljeska cesta 9,
3000 Celje; pogodbena vrednost:
407.567,80 SIT;

5. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
9,457.662 SIT;

6. Prodent dental medical, d.o.o., Jur-
čkova pot 69, 1000 Ljubljana; pogodbena
vrednost: 261.180,77 SIT;

7. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana; pogodbena vrednost: 24.245,50
SIT;

8. Studio 33 Marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
2,815.436 SIT.

2. sklop: obvezilni material:
1. Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272

Podnanos; pogodbena vrednost:
217.504,70 SIT;

2. Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
4.435 SIT;

3. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana; pogodbena vrednost 2.394 SIT;

4. Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana; pogodbena
vrednost: 27.280,96 SIT;

5. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
6.770,80 SIT;

6. Nord, d.o.o., Gotovlje 62a, 3310 Ža-
lec; pogodbena vrednost: 64.226 SIT;

7. Profarmakon international, d.o.o., Pre-
radovičeva ulica 20a, 2000 Maribor; pogod-
bena vrednost: 542.159 SIT;

8. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana; pogodbena vrednost: 126.869,08
SIT;

9. Simps’S d.o.o., Motnica 3, 1236 Tr-
zin; pogodbena vrednost: 14.320 SIT.

3. sklop: sanitetni material:
1. Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272

Podnanos; pogodbena vrednost: 2.146 SIT;

2. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana; pogodbena vrednost: 9.492 SIT;

3. Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana; pogodbena
vrednost: 95.864,60 SIT;

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
345.703,91 SIT;

5. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice; pogodbena
vrednost: 22.600 SIT;

6. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana; pogodbena vrednost: 846.567,85
SIT.

4. sklop: laboratorijski material:
1. Adriamed, d.o.o., Parmova 53, 1000

Ljubljana; pogodbena vrednost:
2,393.050,77 SIT;

2. Dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6, 1370
Logatec; pogodbena vrednost: 290.605,32
SIT;

3. Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana; pogodbena
vrednost: 853.457 SIT;

4. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
1,265.270,66 SIT;

5. Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice; pogodbena
vrednost: 1,457.912 SIT;

6. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljub-
ljana; pogodbena vrednost 767.827,50 SIT;

7. Sanolabor,  d.d.,  Leskoškova  4,
1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
1,334.223,54 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
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. 11. 2001, Ob-57224.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

SŽ - Železniški zdravstveni dom
Ljubljana

Ob-67632
1. Naročnik: Osnovna šola Franja Golo-

ba Prevalje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Fra-

nja Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje, tel.
02/82-17-940, faks 02/82-33-017.

3. Datum izbire: 8. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: meso in mesni izdelki,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe,
– sklop 4: paštete,
– sklop 5: olja,
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice,
– sklop 7: zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava,
– sklop 8: sveže in suho sadje,
– sklop 9: zamrznjeno in konzervirano

sadje,
– sklop 10: sadni sokovi in drugi napitki,

– sklop 11: žita, mlevski izdelki in te-
stenine,

– sklop 12: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop 13: slaščičarski izdelki,
– sklop 14: ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:
A) Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana,
B) Mlekarna Celeia, Arja vas 93, 3301

Petrovče;
– sklop 2: meso in mesni izdelki: Mesari-

ja Lečnik s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne
na Koroškem;

– sklop 3: ribe in konzervirane ribe:
A) Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana,
B) Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče;
– sklop 4: paštete: Osem d.o.o., Spod-

nja Slivnica 107, 1290 Grosuplje;
– sklop 5: olja:
A) Koroška trgovina d.d., Partizanska uli-

ca 2, 2360 Radlje ob Dravi,
B) Era d.d., Prešernova 10, 3504 Ve-

lenje;
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice: Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000 Mur-
ska Sobota;

– sklop 7: zamrznjena in konzervirana ze-
lenjava:

A) Koroška trgovina d.d., Partizanska uli-
ca 2, 2360 Radlje ob Dravi,

B) Mlekarna Celeia, Arja vas 93, 3301
Petrovče;

– sklop 8: sveže in suho sadje: Gramis
d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota;

– sklop 9: zamrznjeno in konzervirano sa-
dje: Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;

– sklop 10: sadni sokovi in drugi napitki:
A) Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana,
B) Fruktal živilska industrija d.d., Tovarni-

ška 7, 5270 Ajdovščina;
– sklop 11: žita, mlevski izdelki in teste-

nine: Koroška trgovina d.d., Partizanska uli-
ca 2, Radlje ob Dravi;

– sklop 12: kruh in pekovsko pecivo:
A) Koroške  pekarne  d.d.,  Koroška

cesta 2, Dravograd,
B) Pekarna in slaščičarna Hlebček, Jero-

melj Božo s.p., Dravograd;
– sklop 13: slaščičarski izdelki:
A) Slaščičarna Polanšek s.p., Zgornji kraj

16, Prevalje,
B) Pekarna in slaščičarna Hlebček, Jero-

melj Božo s.p., Dravograd;
– sklop 14: ostalo prehrambeno blago:

Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2,
Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:
A) Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana: 4,252.382,40 SIT;
B) Mlekarna Celeia, Arja vas 93, 3301

Petrovče: 4,705.647,40 SIT;
– sklop 2: meso in mesni izdelki: Mesari-

ja Lečnik s.p., Trg svobode 4, 2390 Ravne
na Koroškem: 5,835.851,50 SIT;

– sklop 3: ribe in konzervirane ribe:
A) Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana: 278.678,40 SIT;



Stran 3158 / Št. 35 / 19. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

B) Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljub-
ljana-Črnuče: 300.000 SIT;

– sklop 4: paštete: Osem d.o.o., Spod-
nja Slivnica 107, 1290 Grosuplje:
227.838,75 SIT;

– sklop 5: olja:
A) Koroška trgovina d.d., Partizanska uli-

ca 2, 2360 Radlje ob Dravi: 277.344 SIT;
B) Era d.d., Prešernova 10, 3504 Vele-

nje: 269.514 SIT;
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice: Gramis d.o.o., Noršinska 3, 9000 Mur-
ska Sobota: 573.015,60 SIT;

– sklop 7: zamrznjena in konzervirana ze-
lenjava:

A) Koroška trgovina d.d., Partizanska uli-
ca 2, 2360 Radlje ob Dravi: 198.016 SIT;

B) Mlekarna Celeia, Arja vas 93, 3301
Petrovče: 42.529 SIT;

– sklop 8: sveže in suho sadje: Gramis
d.o.o., Noršinska 3, 9000 Murska Sobota:
930.960 SIT;

– sklop 9: zamrznjeno in konzervirano sa-
dje: Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje:
73.960,11 SIT;

– sklop 10: sadni sokovi in drugi napitki:
A) Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana:

823.000 SIT;
B) Fruktal živilska industrija d.d., Tovarni-

ška 7, 5270 Ajdovščina: 657.318 SIT;
– sklop 11: žita, mlevski izdelki in testeni-

ne: Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica
2, Radlje ob Dravi: 473.551 SIT;

– sklop 12: kruh in pekovsko pecivo:
A) Koroške pekarne d.d., Koroška cesta

2, Dravograd: 3,124.380 SIT;
B) Pekarna in slaščičarna Hlebček, Jero-

melj Božo s.p., Dravograd: 3,016.300 SIT;
– sklop 13: slaščičarski izdelki:
A) Slaščičarna Polanšek s.p., Zgornji kraj

16, Prevalje: 128.250 SIT;
B) Pekarna in slaščičarna Hlebček, Jero-

melj Božo s.p., Dravograd: 138.337 SIT;
– sklop 14: ostalo prehrambeno blago:

Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2,
Radlje ob Dravi: 924.712 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:

4,705.647,40 SIT, 4,252.382,40 SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki:

5,835.851,50 SIT, 227.838,75 SIT,
– sklop 3: ribe in konzervirane ribe:

363.204 SIT, 278.678,40 SIT,
– sklop 4: paštete: 300.000 SIT,

227.838,75 SIT,
– sklop 5: olja: 277.344 SIT, 269.514

SIT,
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice: 1,117.951,20 SIT, 573.015,60 SIT,
– sklop 7: zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava: 217.151,90 SIT, 42.529 SIT,
– sklop 8: sveže in suho sadje:

1,308.960 SIT, 930.960 SIT,
– sklop 9: zamrznjeno in konzervirano sa-

dje: 134.503 SIT, 73.960,11 SIT,
– sklop 10: sadni sokovi in drugi napitki:

823.751 SIT, 657.318 SIT,
– sklop 11: žita, mlevski izdelki in testeni-

ne: 584.797,64 SIT, 473.551 SIT,
– sklop 12: kruh in pekovsko pecivo:

3,336.984 SIT, 3,016.300 SIT,

– sklop 13: slaščičarski izdelki: 138.337
SIT, 128.250 SIT,

– sklop 14: ostalo prehrambeno blago:
997.805,43 SIT, 924.712 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Osnovna šola Franja Goloba

Št. 80/01 Ob-67701
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/544-11-33.
3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža RTG opreme (CT,
digitalni multidiagnostični aparat za splo-
šno in interventno radiologijo ter slikovni
RTG aparat – skeletna diagnostika in sli-
kovni RTG aparat – pljučna diagnostika)
ter izdelava projektne dokumentacije
(PGD, PZI) in izgradnja prostora za CT,
kraj dobave je Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mollier d.o.o. Celje,
Opekarniška 3, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 401,398.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcu IZTR in-
ženiring in projektiranje d.o.o. bodo odda-
na dela v vrednosti 1,983.600 SIT, podiz-
vajalcu SCT d.d. pa dela v vrednosti
54,334.800 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 441,214.800 SIT, 385,556.508,50 SIT
(ta ponudba je bila nepravilna in zato zavrnje-
na).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javno naročilo je bilo oddano po po-
stopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27462.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 2/2001 Ob-67702
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/544-11-33.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, kraj do-
bave je Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja ponudbena cena za posamez-
no skupino blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 4: Hrib d.o.o., Dobje pri Plani-
ni, Večje brdo 8,

– skupina 6: Hrib d.o.o., Dobje pri Plani-
ni, Večje brdo 8,

– skupina 7: Hrib d.o.o., Dobje pri Plani-
ni, Večje brdo 8,

– skupina 8: Klasje MPP Celje d.d., Ce-
lje, Resljeva 16,

– skupina 9: Era d.d., Velenje, Prešerno-
va 10,

– skupina 10: Žito Ljubljana d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 154,

– skupina 11: Košaki d.d., Maribor, Ore-
ško nabrežje 1 in Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Laško, Kidričeva 2,

– skupina 12: Hrib d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, Večje brdo 8,

– skupina 13: Hrib d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, Večje brdo 8,

– skupina 14: Košaki d.d., Maribor, Ore-
ško nabrežje 1,

– skupina 15: Era d.d., Velenje, Prešer-
nova 10,

– skupina 16: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Petrovče, Arja vas 92,

– skupina 17: Era d.d., Velenje, Prešer-
nova 10,

– skupina 18: Vilja Globoko d.o.o., Pir-
šenbreg 21,

– skupina 19: Kmetija Marije in Mirka Ka-
učiča, Sp. Ivanjci, Gornji Ivanjci 21,

– skupina 20: Fructal d.d., Ajdovščina,
Tovarniška 7,

– skupina 21: TD Žana d.d., Žalec, Me-
stni trg 2,

– skupina 22: Era d.d., Velenje, Prešer-
nova 10,

– skupina 23: Era d.d., Velenje, Prešer-
nova 10,

– skupina 24: Matik d.o.o., Ljubljana,
Smrekarjeva ul. 3,

– skupina 25: TD Žana d.d., Žalec, Me-
stni trg 2.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost bo odvisna od konkretnih nabav.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Skupina Vrednost najvišje Vrednost najnižje
ponudbe (v SIT) ponudbe (v SIT)

4 4,155.000,00 2,435.000,00
6 5,407.399,50 3,654.350,00
7 2,619.344,50 1,852.200,00
8 10,505.351,50 7,715.159,70
9 1,604.527,00 1,224.142,50
10 1,871.540,00 1,595.089,40
11 29,122.930,00 25,779.305,00
12 9,046.450,00 7,232.600,00
13 2,309.800,00 2,253.910,00
14 – 3,330.266,00
15 1,749.850,00 1,284.841,00
16 15,718.480,00 13,278.656,50
17 2,202.120,00 1,630.800,00
18 1,707.000,00 225.000,00
19 2,000.000,00 1,818.700,00
20 4,282.398,50 3,648.350,00
21 2,420.052,00 2,176.905,00
22 2,634.100,00 2,257.360,00
23 3,670.020,00 3,320.674,50
24 1,690.631,25 1,634.628,50
25 10,563.396,00 8,971.329,43
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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: Uradni list RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001,
Ob-57608.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55915.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 47/1098/2002 Ob-67713
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Hajdrihova  2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava drobne opreme, spončnega
materiala in krmilnih omaric.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za dobavo krmilnih omaric
in spončnega materiala: skupna ponudbena
cena (80%), dobavni rok (15%), plačilni rok.
Merila za dobavo drobne opreme: skupna po-
nudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dalen d.o.o., Šlandro-
va 10, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
30,866.900,53 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,397.743 SIT; 30,866.900,53 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: 12. 4. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 407-243/2001 Ob-67724
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za

šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

3. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za Štu-
dentski dom II v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 60% ponudbena cena, 20%
garancijski roki, potrjene reference s podro-
čja izvedbe del 10%, rok plačila 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Ljubljana, Parmova 53.

7. Pogodbena vrednost:
114,798.468,19 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 159,917.639,49 SIT, 92,077.849,36
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: 15. 4. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 407-361/2001 Ob-67725
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Univer-
za v Mariboru.

2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana; Univerza v Mariboru, Slomškov trg
15, 2000 Maribor.

3. Datum izbire: 15. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme za Visoko
zdravstveno šolo v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 65%, refe-
rence ponudnika 25%, garancijski roki 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Ljubljana, Parmova 53.

7. Pogodbena vrednost:
167,091.327,73 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 214,520.879 SIT, 166,948.869,60
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: 15. 4. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-67784
1. Naročnik: Osnovna šola Olge Meglič.
2. Naslov naročnika: Prešernova 3l,

2250 Ptuj, tel. 02/749-20-10.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano za potre-
be OŠ Olge Meglič, Prešernova 3l, 2250
Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. skupina: sveže sadje in zelenjava:
– Pitus d.o.o, Pesnica 14 a, Zgornja Kun-

gota;
– Zelenjava in sadje Kivi, Ziberi Idris, Mi-

klošičeva 1 a, Ptuj;
II. skupina: zmrznjena zelenjava: Vigros

d.o.o., Lendavska ul. 9, Murska Sobota;
III. skupina: meso in mesni izdelki: Meso

izdelki, Anton Žerak s.p., Podlehnik;
IV. skupina: perutnina, jajca: Perutnina

Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj;
V. skupina: ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva

29, Ljubljana;
VI. skupina: kruh, pekovsko pecivo:

– Pekarna Kruhek d.o.o., Obrniška 20,
Ptuj;

– PPS-Pekarna Ptuj, Rogozniška cesta 2,
Ptuj;

VII. skupina: testenine: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3, Ptuj;

VIII. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor,

Osojnikova ulica 5, Maribor;
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pet-

rovče;
IX. skupina: splošno prehrambeno blago:
– Petlja d.d. Ob Dravi 3a, Ptuj;
– Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8,

Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava:

755.716 SIT, 862.295 SIT;
II. skupina: zmrznjena zelenjava: 277.777

SIT;
III. skupina: meso, mesni izdelki:

2,320.520 SIT;
IV. skupina: perutnina, jajca: 1,119.015

SIT;
V. skupina: ribe: 178.113 SIT;
VI. skupina: kruh, pekovski izdelki:

1,331.410 SIT, 1,425.482 SIT;
VII. skupina: testenine: 323.718 SIT;
VIII. skupina: mleko, mlečni izdelki:

1,185.755 SIT, 1,266.628 SIT;
IX. skupina: splošno prehrambeno blago:

2,579.066 SIT, 2,579.075 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni bilo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava: 3,
II. skupina: zmrznjena zelenjava: 6,
III. skupina: meso, mesni izdelki: 4,
IV. skupina: perutnina, jajca: 2,
V. skupina: ribe: 5,
VI. skupina: kruh, pekovski izdelki: 4,
VII. skupina: testenine: 3,
VIII. skupina: mleko, mlečni izdelki: 4,
IX. skupina: splošno prehrambeno bla-

go: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. skupina: sveže sadje in zelenjava:

1,086.526 SIT, 755.716 SIT;
II. skupina: zmrznjena zelenjava: 392.655

SIT, 277.777 SIT;
III. skupina: meso, mesni izdelki:

3,379.724 SIT, 2,320.520 SIT;
IV. skupina: perutnina, jajca: 1,164.479

SIT, 1,119.015 SIT;
V. skupina: ribe: 199.206 SIT, 178.113

SIT;
VI. skupina: kruh, pekovski izdelki:

1,668.947 SIT, 1,331.410 SIT;
VII. skupina: testenine: 369.958 SIT,

323.718 SIT;
VIII. skupina: mleko, mlečni izdelki:

1,627.817 SIT, 1,185.755 SIT;
IX. skupina: splošno prehrambeno blago:

2,723.408 SIT, 2,579.066 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omenjenega postopka: Uradni list
RS, št. 109, z dne 28. 12. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 9. 4. 2002.

OŠ Olge Meglič Ptuj
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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. 403-70/2001 Ob-67532
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: poslovna cona Jesenice:
1. priprava in urejanje zemljišč:
a) rušitvena dela,
b) prestavitev komunalnih in energetskih

vodov;
2. izgradnja infrastrukture:
a) del industrijske ceste s kolesarsko ste-

zo,
b) fekalna kanalizacija,
c) del meteorne kanalizacije,
d) del vodovoda,
e) del javne razsvetljave,
f) priključna cesta k mostu čez Savo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: pogajanja na podlagi druge-
ga odstavka 89. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 178,933.100
SIT z dne 1. 10. 2001 in 122,515.260 SIT
z dne 26. 10. 2001.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 (postopek
s pogajanji brez predhodne objave).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 178,933.100 SIT in 122,515.260
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je že v prvi objavi gradbenih
del v sklopu Poslovne cone Jesenice, obja-
va Ob-51028, Uradni list RS, št. 52/2001,
pod točko 16. navedel možnost, da bo no-
ve gradnje, ki so ponovitev podobnih gra-
denj in ustrezajo osnovnemu projektu, od-
dal v postopku s pogajanji brez predhodne
objave.

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. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50520 in Uradni list RS, št. 52 z dne
22. 6. 2001, Ob-51030.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.

Občina Jesenice

Št. 403-70/2001 Ob-67533
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: poslovna cona Jesenice:

1. priprava in urejanje zemljišč:
a) rušitvena dela,
b) prestavitev komunalnih in energetskih

vodov;
2. izgradnja infrastrukture:
a) del industrijske ceste s kolesarsko

stezo,
b) fekalna kanalizacija,
c) del meteorne kanalizacije,
d) del vodovoda,
e) del javne razsvetljave,
f) priključna cesta k mostu čez Savo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edino merilo je bila najugo-
dnejša cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 214,448.872
SIT z dne 14. 8. 2001 in 76,138.654,25
SIT z dne 4. 10. 2001.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 336,780.776 SIT in
292,023.28,30 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si je v objavi javnega razpi-
sa pridržal pravico, da sklene pogodbo o
izvedbi del pod pogojem, da pridobi sred-
stva ostalih sofinancerjev. Ker ni pridobil
vseh predvidenih sredstev do dneva podpi-
sa pogodbe, je dne 14. 8. 2001 sklenil
pogodbo za manjši obseg del, kot je bilo
razpisano. Po pridobitvi dodatnih sredstev
je dne 4. 10. 2001 sklenil pogodbo še za
preostala razpisana dela.

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. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50520 in Uradni list RS, št. 52 z dne
22. 6. 2001, Ob-51030.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2002.

Občina Jesenice

Št. 1002/8 Ob-67635
1. Naročnik: Dom upokojencev Izo-

la/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,

6310 Izola, tel. 05/64-17-121, faks
05/64-15-211.

3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: postavitev signalno-klic-
nega sistema in požarno javljalnega si-
stema v Domu upokojencev Izola, Koso-
velova 22.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, garan-
cijska doba in reference. Izbrani ponu-
dnik je pri vrednotenju ponudb zbral naj-
več točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elgrin d.o.o., Pelechova
6, 1235 Radomlje.

7. Pogodbena vrednost:
19,785.300,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,339.422 SIT, 19,785.300,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 4. 2002.
Dom upokojencev Izola

Casa del pensionato Isola

Št. 352-05-6/02-039 Ob-67636
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgo-
na, tel. 02/561-16-71, faks
02/564-38-14.

2. Naslov naročnika: /
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega ka-
nala fekalne kanalizacije Črnci-Apa-
če-Segovci, II. faza, v dolžini 1020 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: z oziroma na postavljena me-
rila (ponudbena cena, rok izvedbe, garanci-
ja) je izbrani ponudnik dosegel najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel Gradbeništvo, in-
ženiring, telekomunikacije, Skorba 40,
2251 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
33,820.946,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,398.877,08 SIT, 33,820.946,60
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: /

Občina Gornja Radgona

Št. 407-320/2001 Ob-67723
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za

šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

3. Datum izbire: 23. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zamenjava betonskih
stolpičev za montažne steklobetonske
stolpiče na strehi objekta Rektorata Uni-
verze v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – najnižja ni pogoj za
izbiro – do 100 točk, reference zadnjih dveh
let – do 20 točk, rok izvedbe – do 20 točk,
finančna sposobnost ponudnika – do 10
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MAP – Trade d.o.o., Spin-
dlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica.
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7. Pogodbena vrednost: 63,218.159
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 83,343.120 SIT in 63,218.158,73
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: 15. 4. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 407-286/2001 Ob-67726
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Uni-
verza v Mariboru.

2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana; Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno, obrt-
niških in instalacijskih del za Študentski
dom 2 v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 60% ponudbena cena, 15%
reference ponudnika, 15% reference odg.
vodje del, 10% garancijska doba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Ljubljanska
69, Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
200,057.725,84 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 263,276.623,37 SIT in
200,057.725,84 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 5. 10. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 021-02-05/2002 Ob-67769
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102.

3. Datum izbire: ponudnika sta bila iz-
brana dne 22. 2. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: naročnik je izbral izvajalca za
izvajanje del, ki so potrebna za izvršitev in-
špekcijskih odločb, izdanih na podlagi Za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor. Dela obsegajo predvsem gradbe-
na in druga dela v zvezi z rušitvijo in odstrani-
tvojo objektov, odvoz ruševin na deponijo,

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. 2411-01-100080 Ob-67482
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Urad za železnice.

vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zava-
rovanje komunalnih vodov, izvedbo ustreznih
začasnih zavarovalnih del (podpiranje in ogra-
ditev) ter druga dela, ki so funkcionalno veza-
na na realizacijo inšpekcijskih odločb.

Dela se bodo izvrševala na različnih loka-
cijah. Lokacija posameznega dela je nave-
dena v inšpekcijski odločbi ter bo navedena
tudi v sklepu o dovolitvi izvršbe, ki ga bo
prejel tudi izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik
bo opravljal dela na podlagi prejetega sklica
o dovolitvi izvršbe in navodil naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je uporabil kot me-
rilo za izbiro ponudnika najnižjo ponudbeno
ceno naslednjih postavk: 1. urna postavka
delovne sile, 2. urna postavka strojne ure,
3. tonski kilometer, 4. stojnina.

Posamezne postavke so bile točkovane
z naprej znanim številom točk. Najvišjo šte-
vilo točk pri posamezni postavki je prejel
tisti ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.
Naročnik je izbral za izvajalca tistega ponu-
dnika, ki je po seštevku točk vseh postavk
dosegel najvišjo vsoto.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop št. 1: Veko z.o.o., Stari trg
36, Velenje,

– za sklop št. 2: Prenova Gradbenik d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana - Šentvid.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop št. 1: 12,595.000 SIT,
– za sklop št. 2: 12,595.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop št. 1: 6 ponudb,
– za sklop št. 2: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop št. 1: 80.363 SIT = 32 točk;

26.887 SIT = 96 točk,
– za sklop št. 2: 80.363 SIT = 46 točk;

35.040 SIT = 96 točk;
vrednosti predstavljajo seštevke cen

vseh zahtevanih postavk skupaj.
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: 15. 4. 2002.
Inšpektorat Republike Slovenije

za okolje in prostor

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-18, faks
01/478-81-46.

3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

strokovnih podlag za pripravo osnutka
Zakona o žičnicah in vlečnicah s podza-
konskimi akti.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: brez predhodne objave za od-
dajo strokovno razvojne naloge.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega consult d.o.o.,
Gregorčičeva 7,1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,951.362
SIT brez DDV oziroma 26,341.634,40 SIT
z DDV.

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: Uradni list RS, št. 102 z dne 14. 12.
2001, Ob-60499.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 4. 2002.

Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet –

Urad za prometno politiko in
mednarodne odnose

Ob-67536

1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-
ško, d.o.o. (NEK).

2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-
trarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, faks 07/49-21-528, tel.
07/48-02-309.

3. Datum izbire: pogodba sklenjena dne
8. 4. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: remont glav-
nega električnega generatorja proizva-
jalca Westinghouse.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po 110. čle-
nu ZJN-1, 3. točka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens Aktiengesell-
schaft - Power Generation, Mellinghofer
Straße 55, 45476 Muelheim an der Ruhr,
Germany.

7. Pogodbena vrednost:
203,124.082,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 4. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
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Št. 62467 Ob-67540
1. Naročnik: RTH d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 27. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz in

ravnanje separacijske jalovine.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena brez DDV
(SIT/h); tehnična usposobljenost; rok plači-
la; fiksnost cen; reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zakonjšek Janez s.p., Tr-
bovlje.

7. Pogodbena vrednost: 33,000.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 (od teh 1
nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: najvišja ponudba na enoto mere: kamion
14t 3.000 SIT/h, buldožer 2.900 SIT/h; naj-
nižja ponudba na enoto mere: kamion 14t
2.100 SIT/h, buldožer 2.500 SIT/h.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2002.

RTH, d.o.o.

Št. 40101-1/2002 Ob-67541
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo,

Uprava RS za kulturno dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-87, faks
01/251-31-20.

3. Datum izbire: 2. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

aplikacij GisKD in ZRD98 za obdobje
treh let od podpisa pogodbe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave na podlagi 2. točke 1. odstavka 20.
člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtorska agencija za Slove-
nijo d.o.o., Slovenska 47, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,137.500
SIT z DDV (ocenjena vrednost projekta).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,137.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 4. 2002.
Ministrstvo za kulturo,

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 3/2002 Ob-67542
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.

2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-
ščad 17, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje fa-

kultetnih prostorov z okolico in materia-
lom za čiščenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Državna revizijska komisija
je s sklepom z dne 4. 4. 2002 v celoti
razveljavila javni razpis naročnika, zato bo
naročnik javni razpis ponovil.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: 33,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
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: 10. 4. 2002.
Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta

Št. 2/2002 Ob-67543
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 17, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve fi-

zičnega varovanja objekta in opravlja-
nje receptorske službe na Ekonomski
fakulteti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi meril, objavljenih
v razpisni dokumentaciji, je naročnik izbral
ponudnika, ki je dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: G7 družba za varovanje,
Špruha 33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
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: 9. 4. 2002.
Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta

Št. 1-8/01 Ob-67639
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dnevni raz-

voz kosil upokojencem v Mestni občini
Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena na eno-
to, za vse tri vrste kosil skupaj.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtoprevozništvo Pešić
Aleksandar s.p., Ul. II. prekomorske briga-
de 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: cena prevoza
na kosilo:

– v mestu Koper 240 SIT,
– izven mesta Koper 360 SIT,
– ob nedeljah in praznikih
v mestu Koper in izven 300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: edina ponudba, cene iste kot pod
7. točko.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročolo je bilo oddano s pogaja-
njem, v skladu z 2. točko prvega odstavka
20. člena ZJN.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Obalni dom upokojencev Koper

Ob-67640
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: projektira-

nje, dobava, montaža in predaja v obra-
tovanje signalno varnostnih in teleko-
munikacijskih naprav na progi Or-
mož-Murska Sobota - LOT-2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral najugodnej-
šega ponudnika, ker bo ponovil javni razpis.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano.

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

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-44197.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 4. 2002.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za promet, Direkcija
za železniški promet

Št. 47/1098/2002 Ob-67714
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: elektromon-

tažna dela za objekt RTP 220/110 kV
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Cirkovce – rekonstrukcija 220 kV in 110
kV polj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce ponudnika in podizvajalca za tovrstna
dela v stikališču 110 kV ali 220 kV ali 400
kV, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih po-
gojev (15%), plačilni pogoji (5%), garancija
za izvedena dela (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: OZ Elektrovod Instalacije
z.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,278.312,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,983.856,80 SIT; 9,278.312,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 4. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 47/1098/2002 Ob-67715
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena in

obrtniška dela za objekt RTP 220/110
kV Cirkovce – rekonstrukcija 220 kV in
110 kV polj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce ponudnika in podizvajalca za tovrstna
dela v stikališču 110 kV ali 220 kV ali 400
kV, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih po-
gojev (15%), plačilni pogoji (5%), garancija
za izvedena dela (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kograd Gradnje d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
67,863.213,18 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,459.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 139,453.192,62 SIT; 58,523.137 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 4. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 47/1098/2002 Ob-67716
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

Podelitev koncesij

Ob-67574

Podaljšanje roka za predložitev
ponudb

V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3.
2002 je bil objavljen javni razpis za podeli-
tev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja in izvajanje gospodarske javne slu-
žbe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunal-
nih, odpadnih in padavinskih voda v Občini
Prebold (Ob-65628).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
26. 4. 2002. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve je najkasneje do 26. 4. 2002 do
12. ure, javno odpiranje ponudb bo istega
dne ob 13. uri.

Občina Prebold

3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

zbiralničnih portalov v stikališču 110 kV
v objektu 10/35 kV Laško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce ponudnika in podizvajalca za tovrstna
dela na elektroenergetskih objektih (20%),
plačilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Gla-
varjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
33,767.067,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,976.480 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,947.430,80 SIT; 33,705.355 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 4. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Javni razpisi

Št. 3350-6-/2002-3 Ob-67770

Javni razpis št. 3350-6/2002
za sofinanciranje projektov razvoja,

lokalizacije in razširjanja programske
opreme temelječe na odprti kodi
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slo-
venija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev

a) Predmet
MID želi finančno podpreti delovanje ne-

profitnih organizacij in združenj (združenih
v pravno organizacijsko obliko društva ali
zavoda), ki se ukvarjajo z razvojem, lokali-
zacijo in razširjanjem programske opreme,
ki temelji na odprti kodi.

Ministrstvo bo sofinanciralo:
– projekte katerih osnovni cilj je razvoj

prosto dostopne in uporabne programske
opreme temelječe na odprti kodi (tj. pro-
gramske opreme, ki jo uporabniki lahko
legalno uporabljajo brez plačila posebnih
avtorskih ali drugih materialnih pravic);

– posebej bodo vzpodbujani projekti, ki
bodo olajševali rabo prosto dostopne pro-
gramske opreme v slovenskem jeziku (lo-
kalizacija programske opreme).

b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le civilno

družbene skupine, ki se združujejo v prav-
no organizacijsko obliko društva ali zavoda
(neprofitne organizacije).

Rezultati delovanj organizacij in zdru-
ženj morajo biti na voljo vsem (dostopni za
prost prenos preko svetovnega spleta) v
izvorni obliki. Programska koda, ki jo zdru-
ženja in organizacije razvijajo, lokalizirajo
in razširjajo, pa mora uporabljati odprte
standarde in protokole.

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavi-
jo le projekte, ki so koordinirani in zaklju-
čeni v času do 20. novembra 2002 in ki so
namenjeni delovanju njih samih. Prijavitelj
mora za izvajanje projektov zagotoviti naj-
manj 25% lastnih sredstev.

c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija, ki jo bodo sestavljali strokovni so-
delavci ministrstva na podlagi naslednjih
meril:

– inovativnost predlaganih rešitev,
– povezljivost oziroma vključenost pro-

gramske rešitve v obstoječe programske
rešitve in razširjenost rabe le-teh,

– reference izvajalcev projektov (in pre-
davateljev, če so v okviru projekta predvi-
dena tudi izobraževanja uporabnikov),

– ekonomičnost finančne konstrukcije
projekta,

– kakovost izvedbe usposabljanja (me-
tode, pripomočki, vsebine), če bo v okviru
projekta predvideno tudi usposabljanje
uporabnikov.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
(brez lastnih sredstev ponudnika) znaša
7,000.000 SIT.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena do 20. novembra 2002, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proraču-
na.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za
dodelitev sredstev poslati s priporočeno
pošto ali vročiti osebno v vložišče Ministrs-
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tva, najpozneje do ponedeljka 13. maja
2002 do 12. ure, na naslov Ministrstvo za
informacijsko družbo, Langusova 4, 1508
Ljubljana.

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno po-
slati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
za razpis – Sofinanciranje projektov razvo-
ja, lokalizacije in razširjanja programske
opreme temelječe na odprti kodi
OK2002-1.«

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih ponudb za dodeli-
tev sredstev bo opravila strokovna komisija
naročnika v sredo 15. maja 2002. Odpira-
nje ponudb ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neod-
prte vrnjene ponudnikom.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
dne odpiranja ponudb.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://www.gov.si/mid v rubriki Razpi-
si, oziroma v vložišču Ministrstva za infor-
macijsko družbo, Langusova 4, 1508 Ljub-
ljana, vsak dan od 9. do 13. ure, do vključ-
no petka 10. maja 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu
Ministrstva za informacijsko družbo, Lan-
gusova 4, 1508 Ljubljana, tel.
01/478-83-83, faks 01/478-83-75, kon-
taktna oseba: dr. Miroslav Kranjc, e-pošta:
miro.kranjc@gov.si.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Ob-67717
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št.
8/91-I), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstve-
nem in tehnološkem sodelovanju med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Češke re-
publike (Ur. l. RS, št. 31/96 in 8/96) in na
podlagi Protokola tretjega zasedanja sku-
pnega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Češko republiko z dne 11. 4. 2001, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Češko

republiko v letih 2003 in 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1 – 3 mesecev.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– prevozne stroške za slovenske razi-
skovalce ob obiskih na Češkem;

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnev-
nice za češke raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 440 EURO mesečno v SIT
za češke raziskovalce (dolgi obiski od 1 –
3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvir-
nem programu EU na področju raziskav,
tehnološkega razvoja in predstavitev), ozi-
roma s strani Ministrstva za gospodarstvo
sofinancirane razvojno – tehnološke pro-
jekte (navesti šifre in naslove projektov), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja predvi-
denih raziskav.

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, nosilcih projekta in
drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove
reference,

b) kratka življenjepis slovenskega in če-
škega nosilca projekta z najpomembnejši-
mi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

6. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbe-

ni in gospodarski razvoj Republike Slove-
nije,

– znanstvena odličnost in /ali aplikativ-
nost raziskav,

– potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU,

– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu,

– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2003.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, vloga na javni raz-
pis za sofinanciranje znanstveno-tehnolo-
škega sodelovanja med Republiko Slove-
nijo in Češko republiko v letih 2003 in
2004«, morajo vlagatelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah in z označbo vlagatelja na
naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 1. 7. 2002 do
14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka od-
prla strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
četrtek, 4. 7. 2002 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca de-
cembra 2002.

14. Češki partner mora prav tako odda-
ti vlogo na Ministrstvu za šolstvo, mladino
in šport Češke republike.

15. Razpisna dokumentacija bo po ob-
javi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg
OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel.
01/478-46-71).

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Ob-67718
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št.
8/91-I), pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelo-
vanju na področju kulture, vzgoje in izobra-
ževanja, znanosti in tehnike med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Fran-
cije (Ur. l. RS-MP, št. 4/93), Protokola
osmega zasedanja skupnega sloven-
sko-francoskega odbora za znanost in te-
hnologijo, podpisanega 17. 12. 2001 v
Parizu, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-francoskih znanstveno
tehnoloških projektov v letu 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev:

Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) v okviru skupnih slovensko- fran-
coskih projektov v obdobju 1. 1. 2003 do
31. 12. 2003 (kratki obiski do 12 dni,
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dolgi obiski od enega meseca do 3 mese-
cev).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji
višini:

– mednarodni prevozni stroški za slo-
venske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Franciji,

– stroški bivanja v domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije (v
znesku do 14 tisoč tolarjev) in dnevnice za
francoske raziskovalce ob obiskih v Repu-
bliki Sloveniji (kratki obiski do 12 dni),

– stroški bivanja v domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečno v SIT protivrednosti za
francoske raziskovalce ob obiskih v Repu-
bliki Sloveniji (dolgi obiski – od enega me-
seca do 3 mesecev).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja v Republiki Franciji in prevoznih stro-
ških francoskih partnerjev ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji dogovoriti s svojimi par-
tnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;

– projekti so 2-letni, izjemoma se lahko
podaljšajo v 3. leto – leto valorizacije;

– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehni-
ki, družboslovju in humanistiki;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– vsebine predlogov projektov se mo-
rajo navezovati na s strani Ministrstva RS
za šolstvo, znanost in šport sofinancirane
projekte ali programe temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja, ali s strani Ministrstva
RS za šolstvo, znanost in šport sofinancira-
nje mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v 5. okvirnem programu EU na po-
dročju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev) oziroma na s strani Ministrs-
tva RS za gospodarstvo sofinancirane raz-
vojno tehnološke projekte (obvezno pri
vseh navesti šifre in naslove projektov), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja predvi-
denih raziskav;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene ra-
ziskave;

– slovenski in francoski nosilec morata
vložiti prijavi sočasno.

5. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbe-

ni in gospodarski razvoj Republike Slove-
nije,

– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-
nost raziskav,

– interes za sodelovanje – komplemen-
tarnost skupin,

– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost rezultatov projekta v prak-

si.
6. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-

vati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, nosilcu projekta in dru-
gih sodelujočih raziskovalcih, vsebino pro-
jekta, obvezno z naslovom v slovenskem in
francoskem jeziku, vsebino projekta ter po-
datki o francoskem partnerju,

b) kratka življenjepisa slovenskega in
francoskega nosilca projekta, z najpomem-
bnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki
se nanašajo na vsebino projekta,

c) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani,

d) pregled predlaganih obiskov za eno
leto,

e) opis dosedanjega sodelovanja ter na-
vedbo skupnih publikacij,

f) pisno dokazilo o predložitvi vloge na
francoski strani.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.

8. Predvideni rok začetka izvajanja je
januar 2003.

9. Čas izvajanja sofinanciranja medse-
bojnih obiskov (stroški potovanja in biva-
nja) v okviru skupnih slovensko-francoskih
raziskovalnih projektov je 1. 1. do 31. 12.
2003.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, vloga za sofinan-
ciranje slovensko-francoskih projektov v
letu 2003: prvo leto oziroma drugo leto
oziroma tretje leto”, morajo vlagatelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na.

Vloge morajo prispeti na zgornji naslov,
ne glede na način prenosa, prispeti do
vključno srede, 15. 5. 2002, do 15. ure, v
kolikor se kandidati prijavljajo prvič, do
vključno ponedeljka, 2. 9. 2002, do 12.
ure, kolikor se prijavljajo za drugo leto so-
delovanja (podaljšanje), in do vključno pet-
ka, 31. 5. 2002, do 12. ure, v kolikor se
prijavljajo za tretje leto sodelovanja (poda-
ljšanje – valorizacija).

11. Vloge bo po preteku tega roka od-
prla strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
petek, 17. 5. 2002, za prvo leto, v četrtek,
5. 9. 2002, za drugo leto, in v četrtek, 6.
6. 2002, za tretje leto.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
po 8. zasedanju skupnega slovensko-fran-
coskega odbora, predvidoma pred 31. de-
cembrom 2002.

15. Francoski partner mora prav tako
oddati prijavo pristojnemu francoskemu or-
ganu (GIDE, CNRS).

16. Progami štipendij za II. Druge pro-
grame/visoko stopnjo, doktorske diserta-
cije s so-mentorstvom, vabila za profesorje
raziskovalce; programi za države Srednje
in Vzhodne Evrope: štipendije za višjo sto-
pnjo, štipendije za podoktorski študij, šti-
pendije za industrijsko raziskovanje in te-
hnologijo (BRITEST); sprejem raziskoval-
cev iz držav Srednje in Vzhodne Evrope na
znanstvenih srečanjih (ACCES), ki jih orga-
nizira Republika Francija; sodelovanje fran-
coskih predavateljev na poletnih šolah v

državah Srednje in Vzhodne Evrope (PAR-
CECO), so kot priloga sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Podrobnejše informacije: Alenka Koc-
jan, tel. 01/178-46-00/89, elektronska
pošta: alenka.kocjan@gov.si.

Razpis in prijavni obrazci bodo po obja-
vi tega javnega razpisa objavljeni tudi na
spletnih straneh Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport, vlagatelji pa lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo tudi v Ministrs-
tvu za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 604-03-90/2002 Ob-67813
Na podlagi Sklepa o sofinanciranju po-

diplomskega študija (Uradni list Republike
Slovenije, št. 41/01) Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport objavlja

razpis
za sofinanciranje podiplomskega

študija v študijskem letu 2002/2003
1. Razpis se objavlja za sofinanciranje

podiplomskega študija na visokošolskih za-
vodih s sedežem v Republiki Sloveniji, za-
to da bi vzpodbudili njegovo organizacij-
sko prenovo in vsebinsko posodobitev, štu-
dentom pa omogočili čim kakovostnejši
študij.

2. Okvirna vsota denarja je
930,000.000 SIT in je namenjena za sofi-
nanciranje podiplomskega študija:

a) v prvem letniku za prvič vpisane štu-
dente, razen za mlade raziskovalce ter za
tujce in Slovence brez slovenskega držav-
ljanstva iz držav, s katerimi Slovenija nima
sklenjenega ustreznega meddržavnega
sporazuma, ali niso štipendisti Vlade RS
oziroma ministrstev,

b) v drugem letniku za študente, ki so
se v prvi letnik študija vpisali v študijskem
letu 2001/2002 in jim je bilo odobreno
sofinanciranje, visokošolski zavod pa je v
tem študijskem letu sklenil pogodbo o sofi-
nanciranju podiplomskega študija ter izpol-
nil vse pogodbene obveznosti;

c) v tretjem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
2000/2001 in jim je bilo odobreno sofi-
nanciranje ter v skladu z določbami statuta
oziroma programa nadaljujejo študij za pri-
dobitev doktorata znanosti; visokošolski za-
vod pa je v tem študijskem letu in v študij-
skem letu 2001/2002 sklenil pogodbo o
osnovnem sofinanciranju podiplomskega
študija ter izpolnil vse pogodbene obvez-
nosti;

č) v četrtem letniku za študente, ki jim
je bilo v študijskem letu 2001/2002 odo-
breno sofinanciranje študija za pridobitev
doktorata znanosti, visokošolski zavod pa
je izpolnil vse pogodbene obveznosti.

3. Na razpis se lahko prijavijo visoko-
šolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o vi-
sokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93,
39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/01),
ki izvajajo javnoveljavne študijske progra-
me za pridobitev magisterija in doktorata
znanosti ter raziskovalne naloge v sodelo-
vanju z drugimi visokošolskimi zavodi ozi-
roma raziskovalnimi organizacijami.
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Visokošolski zavodi morajo objaviti raz-
pis za vpis v podiplomske študijske pro-
grame najkasneje do 13. 7. 2002, vpis
pa morajo končati najkasneje do 12. 10.
2002.

4.1. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomske-
ga magistrskega ali doktorskega študija v
1. letniku priložiti dokazila, kot jih zahteva
Sklep o sofinanciranju podiplomskega štu-
dija (v nadaljevanju: Sklep), in sicer:

a) izpis iz javnoveljavnega študijskega
programa za pridobitev magisterija, iz ka-
terega je razvidno, da:

– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– določa najmanj 30 kreditnih točk kot

pogoj za napredovanje študentov iz 1. v
2. letnik,

– traja dve leti in vsebuje največ 450
ur predavanj in seminarjev,

– ima študent možnost najmanj 10%
predavanj in seminarjev opraviti v drugih
študijskih programih na istem oziroma dru-
gih visokošolskih zavodih,

– mora študent najmanj 25% študijskih
obveznosti, izraženih v kreditnih točkah,
opraviti z individualnim raziskovalnim de-
lom

ali
izpis iz javnoveljavnega študijskega

programa za pridobitev doktorata znano-
sti, iz katerega je razvidno, da:

– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– traja štiri leta in da se prvi dve leti

izvajata po pravilih za magistrski študij,
navedenih v prejšnjem odstavku, drugi dve
pa kot individualno raziskovalno delo;

b) veljavno pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študijskega pro-
grama z drugo univerzo, samostojnim vi-
sokošolskim zavodom ali raziskovalno or-
ganizacijo

ali
pisni dogovor o sodelovanju pri izvaja-

nju podiplomskega študijskega programa
s članicami univerze;

c) podatke o predvidenem številu pro-
stih vpisnih mest v prvem letniku ter dolo-
čitev natančnih meril za izbiro kandidatov;

č) podatke o tem, kje in kako bodo
študentje predvidoma opravljali individu-
alno raziskovalno delo, in naslovih projek-
tov;

d) sklep senata o tem, da so nosilci
magistrskega in doktorskega študija lah-
ko visokošolski učitelji z nazivom redni ali
izredni profesor ali docent, če to ni ureje-
no v statutu;

e) z enim študijskim programom ali več
povezane veljavne pogodbe o mednaro-
dnih raziskovalnih projektih, dokazila o
študijskem sodelovanju (članstvo v med-
narodnih mrežah, medsebojno priznava-
nje oziroma zbiranje kreditnih točk, izme-
njave študentov), sklepe o gostujočih pro-
fesorjih, načrt o predvidenem vpisu tujih
študentov in podatke o njihovem vpisu v
zadnjih treh letih – priložiti je treba vsaj
dvoje od naštetega;

f) sklep o predvideni šolnini za študij-
sko leto 2002/2003 po XIV. točki Skle-
pa.

4.2. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomske-
ga študija v 2. letniku priložiti:

a) podatke o predvidenem številu štu-
dentov, ki so bili v študijskem letu
2001/2002 prvič vpisani v prvi letnik in
jim je bilo odobreno sofinanciranje ter se
bodo jeseni prvič vpisali v 2. letnik študi-
ja, visokošolski zavod pa je v tem študij-
skem letu sklenil pogodbo o sofinancira-
nju podiplomskega študija ter izpolnil vse
pogodbene obveznosti;

b) predvideno šolnino za študijsko leto
2002/2003 po XIV. točki Sklepa.

4.3. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega
študija v 3. letniku priložiti:

a) podatke o predvidenem številu štu-
dentov, ki so se v prvi letnik študija vpisali
v študijskem letu 2000/2001 in jim je bilo
odobreno sofinanciranje v prvem in dru-
gem letniku študija ter se v skladu z do-
ločbami statuta oziroma programa vpišejo
v 3. letnik študija za pridobitev doktorata
znanosti, visokošolski zavod pa je v študij-
skih letih 2000/2001 in 2001/2002 skle-
nil pogodbo o sofinanciranju podiplom-
skega študija ter izpolnil vse pogodbene
obveznosti;

b) predvideno šolnino za študijsko leto
2002/2003 po XIV. točki Sklepa.

4.4. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega
študija v 4. letniku priložiti:

a) podatke o predvidenem številu štu-
dentov, ki jim je bilo v študijskem letu
2001/2002 odobreno sofinanciranje štu-
dija za pridobitev doktorata znanosti in se
v skladu z določbami statuta oziroma pro-
grama vpišejo v 4. letnik študija, visoko-
šolski zavod pa je izpolnil vse pogodbene
obveznosti.

b) predvideno šolnino za študijsko leto
2002/2003 po XIV. točki Sklepa.

5. Prijavo s prilogami (za vsak letnik
posebej) je treba poslati Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, do 2. 9. 2002, v zaprti ovojnici, na
kateri naj bo napisano: “Ne odpiraj – pri-
java na razpis za sofinanciranje podiplom-
skega študija” in naslov pošiljatelja. Odpi-
ranje vlog bo 4. 9. 2002 ob 12. uri v sejni
sobi na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Ljubljana, Trg OF 13/ IV. nadstr.

6. Postopek za izbiro bo vodila stro-
kovna komisija, ki jo bo imenovala minis-
trica za šolstvo, znanost in šport. Obrav-
navala bo le pravočasne in popolne prija-
ve.

7. Ministrica za šolstvo, znanost in
šport bo do 27. 9. 2002 sprejela sklep o
izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjuje-
jo pogoje za sofinanciranje. Pogodbe bo-
do sklenjene najpozneje do 30. 11. 2002.

8. Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh
vpisanih študentov, bodo poravnani:

– stroški študija za študente v 2., 3. in
4. letniku,

– stroški študija v 1. letniku za toliko
študentov, kot bo za posamezni visoko-
šolski zavod določeno s sklepom o sofi-
nanciranju; seznam teh študentov določi
visokošolski zavod tako, da jih razvrsti po
merilih iz točke 4.1.c tega razpisa.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-67783
Na podlagi Pogodbe o izvajanju storitev

upravljanja stanovanj in stanovanjskih hiš,
št. 310-40/2000 objavlja Stanovanjsko
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

javni razpis
za izbor izvajalca del izgradnje novih

stanovanjskih površin
1. Naročnik: Stanovanjsko podjetje Za-

gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b,
1410 Zagorje ob Savi, faks
03/56-61-242; po pooblastilu.

2. Predmet naročila: sprememba na-
membnosti sušilnice v štiri manjša enoso-
bna stanovanja na Cesti zmage 14 v Za-
gorju ob Savi.

3. Kraj izvedbe: Stanovanjski objekt Ce-
sta zmage 14; VI. nadstropje, Zagorje ob
Savi.

4. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 10. 6.
2002 do 10. 9. 2002.

6. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija in dodat-
ne informacije: ponudnik lahko dvigne raz-
pisno dokumentacijo, katere sestavni del
je popis del in karakteristični tlorisi in pre-
rezi, če v tajništvu naročnika Stanovanjsko
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta
zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi preda
kopijo potrjenega virmana, ki je dokaz, da
je plačal stroške razpisne dokumentacije.
Ob prevzemu razpisne dokumentacije za-
interesirani ponudniki navedejo davčno in
matično številko ter telefonsko številko in
telefaksno številko kontaktne osebe ponu-
dnika.

Naročnik bo ponudniku posredoval raz-
pisno dokumentacijo po pošti, če ponu-
dnik kopijo potrjenega virmana, skupaj z
vsemi zahtevanimi podatki, pošlje po faksu
03/56-61-242 ter zahteva, da se mu poš-
lje razpisna dokumentacija. Stroške poši-
ljanja plača ponudnik.

7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 7. in 12. uro.

8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 10.000 SIT. TRR naročnika
je 26338-0012189044 pri Banki Zasavje
d.d.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 20. 5. 2002 do
vključno 12. ure.

10. Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Stanovanjsko podjetje Zagor-
je ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16, 1410
Zagorje ob Savi (po pošti) ali osebno v
tajništvo družbe.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
2002 ob 12. uri v prostorih naročnika Sta-
novanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

12. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 6. 2002 oziroma do sklenitve po-
godbe. Ponudniki bodo o izboru obvešče-
ni do 31. 5. 2002.
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13. Stroški izdelave ponudbe gredo v
breme ponudnika.

14. Naročnik si pridržuje pravico neiz-
brati ponudnika.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2002.

Stanovanjsko podjetje
Zagorje ob Savi, d.o.o.

Ob-67782

Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-
ske sheme za Pomurje in razpoložljivih
sredstev namenjenih pospeševanju razvo-
ja malega gospodarstva v Občini Gornja
Radgona, objavlja RRA Mura d.o.o. Mur-
ska Sobota, Garancijska shema za Pomur-
je, v sodelovanju z Občino Gornja Radgo-
na in NLB d.d., Divizija Pomurje

razpis
za pospeševanje malega

gospodarstva v Občini Gornja
Radgona za leto 2002

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje pospe-

ševanja razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Gornja Radgona v skupni višini
52,000.000 SIT za kreditiranje investicij-
skih projektov. Za kredite bo RRA Mura
Garancijski sklad za Pomurje dodeljeval ga-
rancije v višini 50-70%, vendar garancija
ne more presegati 5,000.000 SIT.

2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki za-

poslujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj
investicije na območju Gornje Radgone.

Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom,

družbam in zadrugam s področja gospo-
darstva,

4. drugim pravnim osebam s področja
malega gospodarstva.

Sredstva se prednostno dodelijo prosil-
cu:

1. katerega izvedba projekta pomem-
bneje vpliva na razvoj občine,

2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna
mesta,

3. zaposluje nezaposlene z območja
občine,

4. ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Pogoji za dodelitev kreditov:
3.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera za kredite znaša
TOM + 3,5%,

– doba vračanja kredita je do največ 5
let;

3.2 Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkra-

ti z vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50-70% poroštva
odobrenega kredita,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo z
RRA MURA GS za Pomurje s poroki na
podlagi notarskega sporazuma.

4. Dokumentacija

Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz »obrazca Investi-
cijski krediti – Garancije – vloga, ki ga
prosilci dobijo na naslednjih mestih:

– Občina Gornja Radgona, Partizanska
cesta 9, Gornja Radgona, tel.
02/561-16-71, ga. Brumen,

– Podjetniška razvojna agencija v usta-
navljanju, Trg svobode 9 (OOZ G. Radgo-
na), G. Radgona, tel. 02/564-80-90, ga.
Štiblar,

– RRA MURA d.o.o., Lendavska 5/a,
M. Sobota, tel. 02/536-14-64, g. Wolf.

Obvezne priloge so: Obrazec – Vloga;
Opis investicijskega vlaganja na obrazcu
“Poslovni načrt” za projekt do 5 mio sit,
za projekt nad 5 mio sit pa “Investicijski
elaborat”; Sklep o vpisu družbe v sodni
register; Potrdilo o vpisu v register pri
DURS-u; Obvestilo Zavoda za statistiko;
Karton podpisnikov; Potrdilo o premoženj-
skem stanju; Davčna napoved za leto
2001 in odločba o davku iz dejavnosti za
leto 2000 za s.p. oziroma bilanco stanja
in izkaz uspeha za gospodarske družbe
za leto 2001; Potrdilo o plačanih davkih;
Zemljiškoknjižni izpisek; Gradbeno dovo-
ljenje ali kupoprodajno pogodbo za nalo-
žbe v poslovne prostore; Predračun za
nabavo opreme ali posodobitev poslovne-
ga procesa; Pogodbe za realizacijo pro-
jekta, ki ima za posledico razširitev poslo-
vanja.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano do-
kumentacijo se oddajo pri Oddelku za go-
spodarstvo in družbene dejavnosti Obči-
ne G. Radgona.

5. Rok za prijavo: rok za prijavo je
31. 5. 2002.

6. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-

navala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v

30 dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-

čen.
Regionalna razvojna agencija

Mura d.o.o., Murska Sobota
Garancijska shema za Pomurje

Ob-67816

Regionalna razvojna agencija – RRA
Mura, Lendavska 5/a, Murska Sobota in
Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana, Glin-
ška ulica 12

ter lokalne razvojne iniciative: Razvojni
center Murska Sobota, Trg zmage 4, Raz-
vojni sklad Lendava, Partizanska 9, Raz-
vojna agencija Sinergija Moravske Topli-
ce, Kranjčeva 3, Prleška razvojna agenci-
ja Ljutomer, Stari trg 3, Podjetniška raz-
vojna agencija v ustanavljanju, Trg
svobode 9 (OOZ Gornja Radgona), Gorn-
ja Radgona

v sodelovanju z: NLB d.d., Divizija Po-
murje, Trg zmage 7, Krekovo banko d.d.
Maribor, PE M. Sobota, SKB Banko d.d.
Ljubljana, Enota Murska Sobota, Proban-
ko d.d. Maribor, zastopnik Murafin d.o.o.,
M. Sobota, razpisujejo

kreditiranje samozaposlovanja
podjetnikov začetnikov in odpiranja

novih delovnih mest v malem
gospodarstvu

Razpisni pogoji:
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje odpira-

nja 80 novih delovnih mest na območju
Prekmurja in Prlekije (Pomurja).

2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo brezposelne

osebe prijavljene na Zavodu RS za zapo-
slovanje (ZRSZ), v skladu s programom
pospeševanja samozaposlovanja oziroma
gospodarski subjekti z do 50 zaposlenimi
osebami, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe, prijavljene na ZRSZ, za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.

3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Interesenti, ki izpolnjujejo splošne po-

goje iz 2. točke  tega razpisa, lahko zapro-
sijo za samozaposlitev in/ali posamezno
zaposlitev delovnega mesta kredit v višini
1,000.000 SIT (za eno delovno mesto) po
letni obrestni meri TOM+2%, z dobo vra-
čanja 3,5 leta s 6 mesečnim moratorijem.

4. Možne oblike zavarovanja kreditov
Kredit se zavaruje v skladu s pogoji ban-

ke kreditodajalke. Člani Garancijskega
sklada pri RRA Mura lahko dobijo poroštvo
v višini 50-70% odobrenega zneska po ve-
ljavnih pogojih sklada. Podjetniki začetniki
(do 5 let poslovanja) lahko pridobijo do
80% poroštva Garancijskega sklada.

5. Drugi pogoji
Razpis velja do porabe kvote za 80 no-

vo odprtih delovnih mest.
Prosilci bodo prejeli pisne odgovore

najpozneje v 15 dneh od obravnave vloge
na kreditnem odboru.

Vse dodatne informacije o tem razpisu
in potrebno dokumentacijo dobijo intere-
senti pri:

– za območje mestne občine Murska
Sobota; MO Murska Sobota, Kardoševa 2,
Murska Sobota, Štefan Cigan tel.
527-18-19; RRA Mura, Lendavska 5/a,
Murska Sobota, Gomboši, tel.
02/536-14-67,

– za območje Občine Ljutomer, Veržej,
Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje; Prleška
razvojna agencija Ljutomer, Stari trg 3, Lju-
tomer, Goran Šoster, tel. 02/584-13-25,

– za območje občin Lendava, Črenšov-
ci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Dobrovnik,
Velika Polana; Razvojni sklad Lendava, Par-
tizanska 9, Lendava, Mihael Feher, tel.
02/578-93-60,

– za območje občin Beltinci, Moravske
Toplice, Puconci, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Cankova, Grad, Rogašov-
ci; Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva
3, Moravske Toplice, Kočar Renata, tel.
02/538-13-50,

– za območje občin Gornja Radgona,
Radenci, Sveti Jurij; Podjetniška razvojna
agencija v ustanavljanju, Trg svobode 9
(OOZ Gornja Radgona), Gornja Radgona,
tel. 02/564-80-90, Štiblar.
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Interesenti iz občin, ki niso navedene v
razpisu, dobijo vse potrebne informacije
na RRA Mura, Lendavska 5/a, Murska So-
bota, tel. 02/536-14-67.

Regionalno razvojna
agencija - RRA Mura

Št. 333-01-1/2002 Ob-67572
Občina Krško, CKŽ 14, Krško, objavlja

na podlagi določil Odloka o proračunu ob-
čine Krško za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
13/02) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01)

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev

v Občini Krško
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je sofinanciranje turističnih in
drugih prireditev, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska v Občini Krško oziroma
promocija kraja in vplivajo na turistični raz-
voj posameznega kraja. Občina Krško bo
financirala prireditve, ki so se odvijale v
času od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002.

II. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu: na razpis se lahko prijavijo:

– pravne in fizične osebe, ki so registri-
rane v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah,

– društva, če so registrirana v skladu z
zakonom o društvih,

– zavodi, ki so oblikovani v skladu z
zakonom o zavodih,

– javni gospodarski zavodi in javna po-
djetja, ustanovljena na podlagi zakona o
gosp. javnih službah in se ukvarjajo s po-
speševanjem, razvojem in promocijo turi-
zma.

Prednost bodo imele osebe s sedežem
v Občini Krško.

III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje turi-
stičnih prireditev je 3,000.000 SIT na pro-
računski postavki 5520 Razvojno promo-
cijske aktivnosti. Sredstva se delijo na pod-
lagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu za-
gotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo prireditve, ki so javno organizi-
rane širše od obsega občine Krško in iz-
polnjujejo vsaj enega od navedenih pogo-
jev:

– so del celovitega programa prireditve
z daljšim obdobjem trajanja,

– so sestavni del letnega koledarja pri-
reditev in je javnost z njim vnaprej sezna-
njena v publikacijah in na drug ustrezen
način,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno de-

diščino in ljudske običaje,
– zajemajo večje območje (celotno re-

gijo),
– so okolju prijazne in poudarjajo kul-

turno identiteto občine,
– pomenijo obogatitev celovite turistič-

ne ponudbe občine,
– so pretežno brezplačne oziroma je

cena vstopnic nižja od stroškov prireditve,
– pomenijo oživitev mestnih jeder,
– imajo mednarodni značaj.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čeni tisti predlagatelji vlog, ki:

– so v stečajnem postopku,
– pripravljajo turistične prireditve, ki so

več kot 50% ali v celoti sofinancirane iz
drugih virov občinskega proračuna,

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čene naslednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne priredi-
tve za pospeševanje lokalne gostinske pro-
daje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– športne prireditve.
Občina Krško bo sofinancirala projekte

največ do 30% celotne vrednosti projekta.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge, ki

vsebuje naslednje:
1. podatki o prosilcu: Ime in priimek,

točen naslov, telefon, ime odgovorne ose-
be, žiro račun, davčna številka

in razpisne dokumentacije:
2. osnovne podatke o podjetju,
3. registracija stara največ mesec dni in

odločba za opravljanje dejavnosti ali potr-
dilo o vpisu v register podjetij,

4. poslovno poročilo za preteklo leto,
5. prijavnica za sejem,
6. namen promocijske aktivnosti na sej-

mu,
7. finančno konstrukcijo sejemske ak-

tivnosti,
8. dokazila o prijavi na seminar,
9. stroški seminarja in izobraževanja, ki

je predmet razpisa,
10. poročilo o višini sredstev, ki se na-

menja za izobraževanje v podjetju,
11. dokazilo pristojne institucije, da

vlagatelj ni pod prisilno poravnavo, v ste-
čaju ali v likvidaciji ali da je prenehal po-
slovati na podlagi sodnega ali druge prisil-
ne odločbe, ne sme biti starejše od
30 dni,

12. izjavo vlagatelja, da so vsi podatki v
vlogi resnični in da so kopije dokumentov
enake originalom,

13. izjavo, da se vlagatelj strinja s pre-
dloženo pogodbo.

VI. Naknadno zahtevana dokumentaci-
ja: ob sklenitvi pogodbe o črpanju dodelje-
nih sredstev mora upravičenec po realiza-
ciji projekta predložiti še:

– poročilo o izvedbi prireditve, če le-ta
še ni bila realizirana,

– obračun prireditve.
VII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska ko-

misija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo

ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sred-
stev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komi-
sija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih
dni od prejema obvestila. Nepopolna vlo-
ga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne
bo dopolnil, se zavrže.

VIII. Roki za vložitve: zahtevki za dodeli-
tev sredstev po tem razpisu morajo prispe-
ti najkasneje do 30. 6. 2002 na naslov:

Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj
– javni razpis za prireditve.”

Datum odpiranja vlog bo 2. 7. 2002 ob
10. uri, na Občini Krško. Odpiranja niso
javna.

IX. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pre-
dlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po od-
piranju vlog.

X. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Kr-
ško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, vsak dan od 8. do 10. ure, na
tel. 49-81-295, kontaktna oseba Franc
Černelič. Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete v tajništvu oddelka za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško.

Občina Krško

Št. 333-01-2/2002 Ob-67573
Občina Krško, CKŽ 14, Krško objavlja

na podlagi določil Odloka o proračunu Ob-
čine Krško za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
13/02) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01)

javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske

turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2002

1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje progra-
mov Občinske turistične zveze Krško in
turističnih društev v Občini Krško za leto
2002, ki vsebujejo naslednje aktivnosti:

– organizacije in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,

– vzdrževanja in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, turistične
signalizacije in ostale turistične infrastruk-
ture),

– organiziranje in sodelovanje pri orga-
nizaciji prireditve,

– urejanja in vzdrževanja pešpoti in ko-
lesarskih poti,

– sodelovanja s KS in drugimi društvi v
kraju,

– delovanja turističnega podmladka v
okviru TD,

– izdajanja propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,

– sodelovanja in promocije kraja na sej-
mih, razstavah in drugih predstavitvah ob-
čine,

– organizirane dejavnosti Občinske tu-
ristične zveze Krško za turistična društva in
povezovanje turističnih društev v občini Kr-
ško in Posavju.

Občina Krško bo sofinancirala aktivno-
sti programa, ki so se odvijale v času od 1.
1. 2002 do 1. 11. 2002.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: na razpis se lahko prijavijo
turistična društva na območju občine Kr-
ško in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani kot turistično druš-

tvo oziroma turistična zveza,
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– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske po-
goje za realizacijo.

3. Višina razpoložljivih sredstev: okvir-
na višina sredstev namenjenih za sofinan-
ciranje delovanja Turistične občinske zve-
ze Krško in turističnih društev je 5,000.000
SIT na proračunski postavki 5530 Sofinan-
ciranje delovanja Občinske turistične zve-
ze Krško in turističnih društev. Sredstva se
delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa.

Prvi del v višini 3,000.000 mio SIT bo
obračunan do 31. 6. 2002 na podlagi ovre-
dnotenega programa. Drugi del v znesku
2,000.000 SIT pa do konca leta 2002 na
podlagi predloženih poročil o izvedenih de-
lih. Morebitno odstopanje izvedenih aktiv-
nosti iz prvega dela se poračunajo v dru-
gem delu izplačil.

4. Merila za dodeljevanje v razpisu za-
gotovljenih sredstev: Občinski turistični
zvezi Krško in Turističnim društvom se iz-
vedene aktivnosti, opredeljene v točki 1
točkujejo. Razpoložljiv znesek se deli z vso-
to vseh priznanih točk in se tako izračuna
vrednost točke za posamezno razpisno ob-
dobje. Z vrednostjo točke pomnožimo šte-
vilo priznanih točk posameznemu društvu,
kar predstavlja znesek za sklenitev pogod-
be za posamezno fazo razpisa.

Vrednost posameznih kategorij:
– Organizacijski program Občinske tu-

ristične zveze Krško – 500 točk,
– organizacije in izvajanje spomladan-

ske čistilne akcije v krajih, ki jih pokrivajo
TD – 300 točk,

– vzdrževanja in urejanje kraja skozi ob-
dobje razpisa (zelenice, cvetlične grede,
turistične signalizacije in ostale turistične
infrastrukture) – 50 točk,

– urejanja in vzdrževanja pešpoti in ko-
lesarskih poti – 50 točk,

– organizacija tradicionalnih prireditev,
ki trajajo tri dni in več – 100 točk,

– organizacija tradicionalnih prireditev,
ki trajajo en dan – 40 točk,

– organizacija tradicionalnih prireditev,
ki trajajo do 5 ur – 30 točk,

– tradicionalna prireditev, ki je sestavni
del letnega koledarja prireditev in je turi-
stična javnost z njimi v naprej seznanjena v
publikacijah – 50 točk,

– predstavljanje kulturne dediščine,
naravne dediščine in ljudskih običajev za
turistične namene – 30 točk,

– prireditev, ki jo turistično društvo ali
Občinska turistična zveza Krško soorgani-
zira – 10 točk,

– sodelovanje in koordinacija med druš-
tvi – 20 točk,

– udeležba na raznih prireditvah in sej-
mih po projektu – 20 točk,

– izdajanja propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe – 30 točk,

– ostalo v smislu pospeševanja turizma
– 10 točk,

– obveščanje krajanov o akcijah (plaka-
ti, obvestila in tiskovine) – 100 točk.

5. Vsebina zahtevka: zahtevek je se-
stavljen iz pisne vloge in dokumentacije k
vlogi.

Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga dobite na Oddelku za go-

spodarske zadeve Občine Krško, z osnov-
nimi podatki:

a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva
oziroma zveze, število članov društva ozi-
roma zveze, žiro račun društva, ime in prii-
mek predsednika društva, telefon,

b) aktivnosti oziroma prireditve, ki so
predmet tega razpisa,

c) predračunska oziroma obračunska
vrednost prireditve z navedbo virov financi-
ranja,

d) zaprošena višina sofinanciranja,
e) terminski plan izvajanja prireditve ozi-

roma aktivnosti (začetek in konec).
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– prva faza razpisa:
1. program dela društva za leto 2002,
2. program dela v obdobju od 1. 1. do

31. 5. 2002,
3. finančni načrt za prireditve in akcije,

ki so predmet javnega razpisa;
– druga faza razpisa:
A) poročilo o delu TD v obdobju od

1. 1. 2001 do 1. 11. 2002 mora biti do-
stavljen do 15. 11. 2002, ko se konča
drugi del razpisa;

B) poročilo o zvedenih delih v obdobju
od 31. 5. 2002 do 1. 11. 2002.

6. Naknadno zahtevana dokumentacija
Ob sklenitvi pogodbe o črpanju dode-

ljenih sredstev mora upravičenec predlo-
žiti:

– poročilo o izvedbi akcije oziroma pri-
reditve,

– obračun prireditve.
7. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala tričlanska ko-

misija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo

ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sred-
stev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komi-
sija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih
dni od prejema obvestila. Nepopolna vlo-
ga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne
bo dopolnil, se zavrže.

8. Roki za vložitve: zahtevki za dodeli-
tev sredstev po tem razpisu morajo prispe-
ti za prvo fazo do 11. 5. 2002 in za drugo
fazo do 15. 11. 2002, na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako: “ Ne odpiraj
– javni razpis za turistična društva.”

Datum odpiranja vlog bo za prvo fazo
14. 5. 2002 in za drugo fazo 20. 11. 2002
ob 10. uri, na Občini Krško. Odpiranja ni-
so javna.

9. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pre-
dlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po od-
piranju vlog.

10. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Krško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske
dejavnosti vsak dan od 8. do 10. ure, na
tel. 49-81-292, kontaktna oseba Franc
Černelič. Razpisno dokumentacijo lahko
dvignete v tajništvu oddelka za gospodar-
ske dejavnosti občine Krško.

Občina Krško

Ob-67524

Javni razpis
za sofinanciranje programov

turističnih društev v Občini Ljutomer
za leto 2002

1. Občina Ljutomer bo za delovanje tu-
rističnih društev na področju turizma sofi-
nancirala naslednje delovne vsebine:

a) ocena prireditev, ki jih TD planira in
so pomembne za promocijo občine in
predstavljajo ohranjevanje kulturne dedišči-
ne s oceno ali je TD bilo tudi izvajalec
prireditev ali samo organizator in koordina-
tor drugih društev v kraju, na občinski ali
regijski ravni in na ravni države,

b) delovanje turističnega podmladka v
okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja
TD,

c) delovanje sekcij v TD, ansambli, kul-
turne skupine, folklora itd.,

d) organizacija in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,

e) vzdrževanje in urejanje kraja skozi
vso leto (zelenice, cvetlične grede, obve-
ščevalne table, smerokazi, nastavljanje in
vzdrževanje vališč in krmišč za ptice,

f) urejanje in vzdrževanje ter organizira-
nje obiskov na učnih poteh,

g) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih,
kolesarskih in jahalnih stez,

h) sodelovanje s KS in drugimi društvi v
kraju ali v občini,

i) pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu,

j) izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,

k) izvajanje ali sodelovanje na drugih
ekoloških akcijah (razen čistilnih akcij) v
kraju ali skupno z drugimi TD, ki so skupno
organizirana,

l) šolanje in izpopolnjevanje kadrov v
turizmu,

m) sodelovanje in promocija kraja na
sejmih, razstavah in drugih predstavitvah
občine.

2. Za uresničevanje programskih nalog
na področju turizma, se turističnim druš-
tvom sofinancira iz občinskega proračuna
2002 po Merilih za oceno programov turi-
stičnih društev, ki so bila potrjena s skle-
pom na Občinskem svetu občine Ljutomer,
dne 28. 2. 2000 in na podlagi Pravilnika
za vrednotenje letnih programov v turistični
dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št.
54/99).

3. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju Občine Ljutomer, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske po-
goje za realizacijo,
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– aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejav-

nost,
– da so pridobili oziroma so v postop-

ku pridobivanja statusa društva, ki je v
javnem interesu.

4. Predlagatelji morajo posredovati:
– natančen opis programa, ki mora biti

finančno ovrednoten po 1. točki razpisa,
– izpolnjevanje pogojev pod 3. točko

razpisa s fotokopijami dokazil.
5. V roku prispele prijave bodo ovre-

dnotene z višino odobrenih točk po toč-
kovnem sistemu v skladu merili za oceno
programov ter razpoložljivimi proračunski-
mi sredstvi v ta namen. Predlog izbora
programov pripravi štiričlanska komisija s
strani župana, obravnava ga Odbor za go-
spodarstvo, malo gospodarstvo in turizem,
dokončno pa ga potrdi občinski svet. O
odločitvi bodo prijavitelji obveščeni s skle-
pom.

6. Predlagatelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Upravi občine Ljutomer.

7. Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
tej objavi.

8. Prijave z programi v zaprti kuverti z
oznako: »Turistični programi 2002«, poš-
ljite na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer.

9. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite v Uradu župana Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, ali po telefonu 584-90-55,
kontaktna oseba Renata Zrinski.

10. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju za tekoče kole-
darsko leto.

Občina Ljutomer

Št. 032-01/02-12 Ob-67508
Občina Razkrižje na podlagi 7. člena

Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Razkrižje (Ur. l. RS, št. 33/01)
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje in

vzdrževanje pokopališča ter
opravljanje pogrebnih storitev

1. Koncendent je Občina Razkrižje,
Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.

2. Predmet koncesije:
A) urejanje in vzdrževanje pokopališč

obsega:
– vodenje pokopališkega katastra,
– prekope grobov in opustitev grobov,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov

in snega,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih

in napravah;
B) pokopališke storitve se izvajajo na

pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,

ureditev vežice pred in po pogrebni sve-
čanosti,

– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip grobne jame ter zašči-

ta sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne slu-

žbe,
– opravljanje drugih nalog v skladu z

zakonom in odloki,
– opravljanje drugih del, ki so posebej

dogovorjena s koncendentom;

C) izvajanje pogrebne dejavnosti izven
pokopališča obsega:

– urejanje pogrebne dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika.
3. Koncesionarju se dovoli opravljanje

druge tržne dejavnosti, ki je po svoji naravi
združljiva s podeljeno koncesijo.

4. Koncesija se podeljuje za urejanje in
vzdrževanje pokopališča ter pogrebne sto-
ritve v Občini Razkrižje.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za
obdobje petih let.

6. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– da so registrirane za opravljanje de-
javnosti in storitev, ki so predmet koncesi-
je in imajo za to potrebna soglasja in dovo-
ljenja pristojnih organov,

– da imajo primerno kadrovsko zased-
bo za opravljanje dejavnosti, oziroma po-
dajo jamstva, da bodo zagotovili ustrezno
število delavcev, usposobljenih za izvaja-
nje prevzetih del,

– da imajo potrebne reference, ki potr-
jujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje
za izvajanje koncesije,

– da razpolagajo z ustreznimi tehnični-
mi sredstvi in poslovnimi prostori za izvaja-
nje dejavnosti,

– da razpolagajo s premoženjem naj-
manj 5% od predvidenega letnega prome-
ta, to je od ca. 2,5 mio SIT ali predložijo
garancijo banke oziroma zavarovalnice kot
varščino, iz katere bo koncendent porav-
nal eventuelno škodo, nastalo pri izvajanju
koncesije in povzročeno tretji osebi.

7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (registracija),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se

podeljuje koncesija s plačilnimi roki,
– pisno izjavo ponudnika, da želi prido-

biti koncesijo za vsa razpisana dela,
– reference o kakovosti storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim

kadrom, tehničnimi sredstvi in poslovnimi
prostori, potrebnimi za izvajanje razpisane
dejavnosti,

– izjava o zagotavljanju dežurne službe,
– da predložijo okvirni poslovni načrt iz

katerega je razvidno, da lahko zagotavlja
kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti,

– izjava o nezavajajočih podatkih,
– izjava o plačilnih pogojih, za storitve,

pri katerih je naročnik koncendent,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje

razpisne dokumentacije,
– podpisano razpisno dokumentacijo.
8. Merila za izbiro ponudnika so:
– višina koncesijske dajatve (10%),
– predlagani standard storitev (kvaliteta

in obseg) (20%),
– cena storitev (50%),
– reference ponudnika (20%).
9. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo, proti plačilu 10.000 SIT
(virmansko, na TRR 01000-0100013776),
na upravi Občine Razkrižje, po objavi raz-
pisa, vsak delavnik med 8. in 14. uro.

10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Razkrižje, Ša-
farsko 42, 9240 Ljutomer s pripisom: “Ne

odpiraj – prijava za koncesijo za urejanje in
vzdrževanje pokopališča ter opravljanje po-
grebnih storitev”.

11. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni
od te objave. Odpiranje ponudb bo v roku
15 dni od poteka razpisa na sedežu Obči-
ne Razkrižje, o čemer bodo ponudniki pi-
sno obveščeni.

12. Nepopolne in prepozno prispele po-
nudbe bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

13. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najpozneje v 30 dneh od poteka
razpisnega roka.

14. Občina Razkrižje si pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Kontaktna oseba, ki nudi informacije,
Goran Ohman, je na razpolago vsak delav-
nik od 8. do 10. ure.

Občina Razkrižje

Št. 42/2002-5 Ob-67722
Občina Pesnica na podlagi 10. člena

Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 6.
člena Pravilnika o načinu in postopku sofi-
nanciranja športnih programov v Občini Pe-
snica (MUV, št. 7/00) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa v
Občini Pesnica v letu 2002

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje naslednjih programov športa:
1. Šport v zavodih s področja vzgoje in

izobraževanja
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok

(»Zlati sonček«);
1.2 Športna vzgoja osnovnošolske mla-

dine (Športni program »Zlati sonček« in »Kr-
pan«, 20 urni tečaj plavanja);

2. Šport v društvih
2.1 Redna vadba (40 urni program re-

dne vadbe za otroke do 7 let in 80 urni
program redne vadbe za otroke in mladino
od 7 do 18 let);

2.2 Kakovostni šport otrok in mladine –
panožne športne šole;

3. Izobraževanje, usposabljanje in izpo-
polnjevanje strokovnih kadrov

4. Športno rekreativne prireditve in tek-
movanja ter promocijska dejavnost

5. Športni objekti
II. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih pro-

gramov se lahko prijavijo: športna društva,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja in
panoge, zavodi, gospodarske družbe, za-
sebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu, zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja pod na-
slednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti s sedežem v občini Pesnica, naj-
manj leto dni ali so v sklopu javnega zavoda,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število aktivnih
članov,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje za uresniče-
vanje načrtovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo,
kot določa zakon,
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– letno dostavljajo po določbi pogodbe
podatke o realizaciji sklenjene pogodbe.

Športna društva imajo pod enakimi po-
goji prednost pri izvajanju športnega pro-
grama.

III. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali ose-
bno na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Maribo-
ru, v zapečateni kuverti, s pripisom »Javni
razpis – Šport 2002«. Rok za prijavo pro-
gramov je 17. maj 2002.

IV. Izbrani programi bodo sofinancirani v
skladu s Pravilnikom o načinu in postopku
sofinanciranja športnih programov v Občini
Pesnica.

V. Sklep o izbiri izvajalcev programov
športa bo poslan vsem ponudnikom v roku
15 dni po poteku roka za oddajo prijav.

VI. Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki bodo predložili zahtevane podat-
ke, bodo podpisane izvajalske pogodbe naj-
kasneje v roku 45 dni od dneva poteka
javnega razpisa.

VII. Obrazce za prijavo, razpisno doku-
mentacijo in podrobne informacije dobite
vsak delovni dan na sedežu občine Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru, pri Dijani Valdhuber, tel.
02/654-23-09.

Občina Pesnica

Ob-67720
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna RS za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Noveliranega programa izvedbe
trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in
preprečevanje posledic rudarjenja v Rudni-
ku Žirovski vrh, IBE, april 2001, št. proj.
UZVI-B103/29, Programa organizacijskega
preoblikovanja RŽV s kadrovsko socialnim
programom, BSC d.o.o. Kranj, februar
2002 in Poslovnega načrta RŽV za leto
2002 objavlja Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje

odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.,

Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za spodbu-

janje odpiranja novih delovnih mest, katera
se nanašajo na zaposlovanje delavcev dru-
žbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. (v nadaljeva-
nju RŽV).

Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstav-
ka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe
o prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljeva-
nju: pogodba) v obliki premij. Višina premije
na odprtje delovnega mesta in zaposlitev
delavca RŽV znaša 4,500.000 tolarjev. Po-
goj za sklenitev pogodbe je pridobljeno so-
glasje delavca RŽV, s katerim le-ta nepre-
klicno soglaša k sklenitvi delovnega razmer-
ja z izbranim delodajalcem. Izplačilo premi-
je bo realizirano v roku 60 dni od sklenitve
pogodbe in predložitve ustreznega instru-
menta zavarovanja terjatev RŽV, za primer
ne spoštovanja pogodbenih obveznosti pre-
jemnika sredstev, ki so naslednje:

– odprtje delovnega mesta in zaposlitev
delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje
k prezaposlitvi, do 1. 7. 2002 za obdobje

najmanj 5 let od sklenitve delovnega ra-
zmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju te ob-
veznosti se predloži obrazec M-1/M-2, po-
trjen s strani Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje, in sicer prvič ob sami realizaciji zapo-
slitve in drugič po preteku 5 let od sklenitve
delovnega razmerja;

– ohranitev novo odprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega, kar
prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
potrjenega obrazca o številu zaposlenih in
sicer prvič ob prijavi, drugič po izvedbi pre-
zaposlitev in tretjič po preteku petletnega
obdobja. Kot povečanje števila delovnih
mest se šteje neto povečanje števila zapo-
slenih po realizaciji prezaposlitev v primer-
javi s stanjem pred tem. Stalež zaposlenih
po petih letih ne sme biti manjši od števila
zaposlenih, ugotovljenega po izvedbi pre-
zaposlitev.

Za zavarovanje terjatev RŽV iz navede-
nih alinej mora prejemnik sredstev predloži-
ti dve bianco podpisani menici družbe, z
menično izjavo in pooblastilom za izpolni-
tev. Te instrumente zavarovanja bo RŽV vr-
nil takoj, ko bo prejel zahtevana dokazila o
izpolnjevanju obveznosti.

V primeru neizpolnjevanja katerekoli iz-
med navedenih pogodbenih obveznosti bo
RŽV odstopil od pogodbe in zahteval takoj-
šnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi.

III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni

podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

a) so registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99,
45/01), kot gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik,

b) niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona 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 progra-
mu ugotavljanja trajno presežnih delavcev;

2. delavci RŽV, ki so se pripravljeni sa-
mozaposliti.

Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1b),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2a oziro-
ma 2b),

– osnovne podatke o prijavitelju in novih
delovnih mestih (obrazec št. 3a oziroma 3b),

– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št.
4a oziroma 4b),

– izjavo o številu delovnih mest (obrazec
št. 6a),

– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30
dni, oziroma kopijo priglasitvenega lista, po-
trjeno s strani davčnega organa, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30
dni,

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določe-
nih z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejše od 30 dni,

– podatke o boniteti poslovanja (BON-
1 za preteklo leto, potrjen s strani APP
oziroma odločbo o odmeri davka iz dejav-
nosti za preteklo leto, če samostojni po-
djetnik odločbe še ni prejel, naj dostavi
kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potr-
jeno s strani DURS),

– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziro-
ma potrdilo poslovne banke, da prijavite-
ljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blo-
kiran),

– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2000 in leto 2001,

– število zaposlenih, potrjeno s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za ob-
dobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.

Opomba: v primeru vlog za samozapo-
slitev se zahtevajo samo obrazci od prve
do pete alinee, enako velja za novo nastale
družbe oziroma samostojne podjetnike.

IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska višina sredstev razpisa, ki

bodo na razpolago za leto 2002, je opre-
deljena v Poslovnem načrtu družbe RŽV in
znaša 72,000.000 tolarjev.

Sredstva javnega razpisa bo RŽV v skla-
du z Poslovnim načrtom RŽV za leto 2002
ter Programom organizacijskega preobli-
kovanja RŽV s kadrovsko socialnim pro-
gramom, BSC d.o.o., Kranj, februar 2002,
zagotovil iz lastnih virov družbe.

V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi na-

vodili, mora biti dostavljena na naslov: Ru-
dnik Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas.

Vloga se lahko dostavi po pošti s pripo-
ročeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo prispele na nave-
den naslov do vključno 17. 5. 2002 do 9.
ure, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj
– razpis – spodbujanje odpiranja novih de-
lovnih mest« in s polnim naslovom pošilja-
telja na hrbtni strani.

VI. Datum odpiranja ponudb
Komisija bo vloge javno odpirala 17. 5.

2002 ob 9.15.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem

jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti pla-
čilu 3.000 tolarjev + DDV, ki jih nakažejo
na ŽR št. 51510-601-12713 Rudnika Ži-
rovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas (tel. 04/51-59-300, faks 04/51-59-
399) ali poravnajo v blagajni družbe vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. V primeru
nakazila je potrebno na plačilni nalog ob-
vezno vpisati namen in sicer »prezaposlo-
vanje – 401«. Plačniki morajo fotokopijo
dokazila o plačilu, skupaj s podatki o prija-
vitelju, ki so potrebni za izstavitev računa,
poslati na naročnikov faks 04/51-59-399.

V času trajanja razpisa bo razpisna do-
kumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na sedežu družbe RŽV pri
Petru Dolencu (int. 320, e-mail: peter.do-
lenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na razpolago
tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

Rudnik Žirovski vrh, d.o.o., Gorenja
vas
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Ob-67665 
1D�SRGODJL�UD]SLVD�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
NYRW�Y�VNODGX�]�8UHGER�R�L]YDMDQMX�VSRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�5HSXEOLNR�+UYDãNR�WHU�]DþDVQL�
uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
�8UDGQL�OLVW�56��ãW���������LQ��������REMDYOMD�$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD� 
 

rezultate o izbiri najugodnejši K�SRQXGQLNRY�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�
do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��DJHQFLMD��REMDYOMD�Y�VNODGX�]�
zDGQMLP� RGVWDYNRP� ��� þOHQD�8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX� FDULQVNLK� NYRW� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ��������
naslednje rezultate razpisa: 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. BADEL TRADING d.o.o. 2204 21 82 100.000 1 1 

2. BADEL TRADING d.o.o. 2204 21 79 50.000 4 4 

3. INTEKO d.o.o. 2204 21 78 25.000 2 2 

4. INTEKO d.o.o. 2204 21 38 25.000 2 2 

5. VIMARA d.o.o. 2204 21 38 10.100 5 5 

6. VIMARA d.o.o. 2204 21 78 10.100 5 5 

7. VIMARA d.o.o. 2204 21 38 3.100 6 6 

8. VIMARA d.o.o. 2204 21 78 3.100 6 6 

 Skupaj:       31 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. =$'58ä1$�.0(7��'58ä%$�G�R�R. 1101 00 15 10 50 50 

 Skupaj:       50 
 

 Hrvaška 
2204 21  Vino-�Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O 
.ROLþLQD�����W���� 

 Hrvaška 
���������SãHQLþQD�DOL�PRND�L]�PHãDQLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH 
.ROLþLQD������W�����������������                  Rok: do 30. 6. 2002    
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Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. =$'58ä1$�.0(7��'58ä%$�G�R�R� 1001 90 99 5 500 500 

 Skupaj:       500 
 
 
 
 
 
 

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. =$'58ä1$�.0(7��'58ä%$�G�R�R� 0808 10 20 10 30 30 

2. =$'58ä1$�.0(7��'58ä%$�G�R�R� 0808 10 50 10 30 30 

 Skupaj:       60 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. PS MERCATOR d.d. 0707 00 05 10.000 70 70 

2. (7$��åLYLOVND�LQGXVWULMD��G�G� 0707 00 90 5.000 100 23 

3. PS MERCATOR d.d. 0707 00 05 5.000 30 7 

 Skupaj:       100 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
številka Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 

(SIT/t) 
Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. PS MERCATOR d.d. 0702 00 00 5.000 50 50 

2. PS MERCATOR d.d. 0702 00 00 3.000 25 25 

 Skupaj:       75 
 

 Hrvaška 
��������3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD�- drugo  
.ROLþLQD�������W��������������������������5RN��GR���������������� 

 Hrvaška 
���������-DEROND��������.ROLþLQD������W���������5RN��GR���������������� 

 Hrvaška 
0707 00   KXPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH����������.ROLþLQD������W 

 Hrvaška 
������������3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ��������.ROLþLQD�����W 
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Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. LURA, d.d. 0406 20 90 60.000 13 13 

 Skupaj:       13 
 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno(t) 

1. LURA, d.d. 0406 30 90 35.000 15 15 

2. MLEKARNA CELEIA d.o.o. 0406 30 31 30.000 50 50 

3. LURA, d.d. 0406 30 31 30.000 10 10 

4. BELJE- LJUBLJANA d.o.o. 0406 30 31 25.000 1 0,5 

5. BELJE- LJUBLJANA d.o.o. 0406 30 39 25.000 5 1,5 

6. LURA, d.d. 0406 30 31 25.000 8 2 

7. LURA, d.d. 0406 30 90 25.000 10 3 

8. ZDENKA d.o.o. 0406 30 31 25.000 70 18 

 Skupaj:       100 
 
 
 

 Hrvaška 
0406 20 Sir nariban ali v prahu                
.ROLþLQD�����W 

 Hrvaška 
0406 30 Sir , topljen, razen naribanega, ali v prahu               
.ROLþLQD������W 
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Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 90 82 201.600 1 1 

2. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 90 82 151.200 0,5 0,5 

3. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 90 82 100.800 0,5 0,5 

4. ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0406 40 90 60.000 0,3 0,3 

5. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 10 33.600 0,5 0,5 

6. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 50 33.600 5 5 

7. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 50 28.800 0,5 0,5 

8. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 10 21.600 0,2 0,2 

9. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 50 21.600 0,5 0,5 

10. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 10 14.400 0,1 0,1 

11. ä,9,/$�.5$1J, d.d. 0406 40 50 6.000 1,2 1,2 

12. POMURSKE MLEKARNE  d.d. 0406 40 10 5.600 0,5 0,5 

13. POMURSKE MLEKARNE  d.d. 0406 40 50 5.600 1 1 

14. POMURSKE MLEKARNE  d.d. 0406 40 10 5.370 0,8 0,8 

15. POMURSKE MLEKARNE  d.d. 0406 40 50 5.370 2 2 

16. POMURSKE MLEKARNE  d.d. 0406 40 10 5.140 1 1 

17. POMURSKE MLEKARNE  d.d. 0406 40 50 5.140 3 3 

18. ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0406 40 10 5.000 0,3 0,3 

19. SMS PROJEKT d.o.o. 0406 40 10 4.500 8 6,1 

 Skupaj:       25 
 
 

 Hrvaška 
��������6LU�]�PRGULPL�DOL�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�������������� 
.ROLþLQD�����W 
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Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. LURA, d.d. 0406 90 33 35.000 6 6 

2. LURA, d.d. 0406 90 87 35.000 4 4 

3. LURA, d.d. 0406 90 88 35.000 6 6 

4. ERFA d.o.o. 0406 90 82 27.000 1 1 

5. SMS PROJEKT d.o.o. 0406 90 82 27.000 7 7 

6. MLEKARNA CELEIA  d.o.o. 0406 90 82 25.000 1 1 

7. BELJE- LJUBLJANA d.o.o. 0406 90 23 25.000 2 2 

8. LURA, d.d. 0406 90 33 25.000 4 4 

9. LURA, d.d. 0406 90 87 25.000 2 2 

10. LURA, d.d. 0406 90 88 25.000 4 4 

11. ZDENKA d.o.o. 0406 90 23 25.000 15 15 

12. LURA, d.d. 0406 90 88 15.000 2 2 

13. LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 0406 90 88 10.000 2 2 

14. LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. 0406 90 82 3.350 2 2 

 Skupaj:       58 
 
 Agencija RS 
 ]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD 
 
 

 Hrvaška 
��������6LU��GUXJ������������.ROLþLQD�����W 
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Ob-67666 
1D�SRGODJL�UD]SLVD�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
kvot v skODGX�]�8UHGER�R�L]YDMDQMX�VSRUD]XPD�R�SURVWL�WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR�LQ�5HSXEOLNR�7XUþLMR�LQ�]DþDVQL�
XSRUDEL�VSUHPHPE� LQ�GRSROQLWHY�SURWRNROD���6SRUD]XPD�R�SURVWL� WUJRYLQL�PHG�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR� LQ�5HSXEOLNR�7XUþLMR�
(Uradni list RS, št. 110/01 in��������REMDYOMD�$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD� 
 
UH]XOWDWH�R�L]ELUL�QDMXJRGQHMãLK�SRQXGQLNRY�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�

do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 
 
AgencLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��DJHQFLMD��REMDYOMD�Y�VNODGX�]�
]DGQMLP� RGVWDYNRP� ��� þOHQD�8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX� FDULQVNLK� NYRW� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ��������
naslednje rezultate razpisa: 
 
 
 
 
 
 

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna  oznaka Ponujena cena (SIT/t) =DKWHYDQD�NROLþLQD�
(t) Dodeljeno (t) 

1. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 10.000 100 100 

2. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 9.000 100 100 

3. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 8.000 100 100 

4. ä,9ILA, d.d. 0702 00 00 2.000 60 60 

 Skupaj:       360 
 
 Agencija RS 
 ]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD 
 
 

Ob-67667 
1D�SRGODJL�UD]SLVD�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni 
OLVW�56��ãW���������LQ��������REMDYOMD�$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD� 
 

rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov ]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�
do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��DJHQFLMD��REMDYOMD�Y�VNODGX�]�
zadnjim odstavNRP� ��� þOHQD�8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX� FDULQVNLK� NYRW� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ��������
naslednje rezultate razpisa: 
 
 
 
 
 
 

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. MABIT d.o.o. 0409 00 00 1.000 10 10 

 Skupaj:       10 
 
 

�7XUþLMD 
�������������3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ���.ROLþLQD� 500 t,   
 rok:  od 1. 1. do 14. 5. 2002 

 Makedonija 
�����������0HG��QDUDYQL���.ROLþLQD�����W�������URN��GR������������ 
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Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. MABIT d.o.o. 0409 00 00 1.000 10 10 

 Skupaj:       10 
 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 10.000 200 200 

2. PS MERCATOR d.d. 0702 00 00 9.000 100 100 

3. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 9.000 200 200 

4. 9,12-8*�â(1ý85�G�R�R� 0702 00 00 8.550 50 50 

5. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 8.000 200 200 

6. PS MERCATOR d.d. 0702 00 00 3.000 50 50 

7. ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0702 00 00 2.000 60 60 

8. MAKTRANS d.o.o. 0702 00 00 2.000 100 100 

9. MAKTRANS d.o.o. 0702 00 00 1.500 150 150 

10. MAKTRANS d.o.o. 0702 00 00 1.000 200 200 

11. ERA d.d. 0702 00 00 1.000 50 50 

 Skupaj:       1360 
 
 
 
 
 
 

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 10.000 50 50 

2. 9,12-8*�â(1ý85�G�G� 0702 00 00 9.000 20 20 

3. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 9.000 50 50 

4. RASTODER d.o.o. 0702 00 00 8.000 50 50 

5. PS MERCATOR d.d. 0702 00 00 3.000 100 100 

6. MAKTRANS d.o.o. 0702 00 00 2.000 60 60 

7. MAKTRANS d.o.o. 0702 00 00 1.500 60 60 

8. MAKTRANS d.o.o. 0702 00 00 1.000 60 60 

 Skupaj:       450 
 

 Makedonija 
������0HG��QDUDYQL��.ROLþLQD�����W�����URN��RG�������GR������������ 

 Makedonija 
������������3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ���.ROLþLQD���������W����� 
 rok: do 30. 6. 2002 

 Makedonija 
����������3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ�����.ROLþLQD�����W���URN��RG��������GR����������� 
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Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. RASTODER d.o.o. 0704 90 10 6.000 40 40 

2. RASTODER d.o.o. 0704 90 10 5.000 20 20 

3. RASTODER d.o.o. 0704 90 10 5.000 50 50 

4. 9,12-8*�â(1ý85�G�R�R� 0704 90 10 3.990 40 40 

5. MAKTRANS d.o.o. 0704 90 10 2.000 40 40 

6. ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0704 90 10 2.000 100 100 

7. MAKTRANS d.o.o. 0704 90 10 1.500 40 40 

8. MAKTRANS d.o.o. 0704 90 10 1.000 40 40 

 Skupaj:       370 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. RASTODER d.d. 0707 00 05 10.000 80 80 

2 RASTODER d.d. 0707 00 05 8.000 100 100 

3 RASTODER d.d. 0707 00 05 7.000 110 110 

4 PS MERCATOR d.d. 0707 00 05 3.000 20 20 

5 ERA d.d. 0707 00 05 1.000 3 3 

6 ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0707 00 05 1.000 60 60 

 Skupaj:       373 
 
 

 Makedonija 
�����������=HOMH��NROHUDED��RKURYW�LQ�GUXJH�XåLWQH�NDSXVQLFH 
�������������������UD]HQ�FYHWDþH��EURNROLMD�LQ�EUVWLþQHJD�RKURYWD��� 
������������������VYHåH�DOL�RKODMHQH������������������������������������������������������������������������������������������ 
.ROLþLQD������������W���� 
Rok:  do 1. 8. 2002 

 Makedonija 
��������.XPDUH�LQ�NXPDULFH��VYHåH�DOL�RKODMHQH�����.ROLþLQD������W� 
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Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/hl) 

Zahtevana 
NROLþLQD��KO� 

Dodeljeno 
(hl) 

1. GENERALCOMMERCE d.o.o. 2204 21 80 401 5.000 5.000 

2. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 2204 21 78 200 3.000 3.000 

3. MAKEDONIJA TRADE d.o.o. 2204 21 38 200 1.000 1.000 

4. MAKTRANS d.o.o. 2204 21 38 200 100 100 

5. MAKTRANS d.o.o. 2204 21 78 200 800 800 

6. MAKTRANS d.o.o. 2204 21 38 150 100 100 

7. MAKTRANS d.o.o. 2204 21 78 150 800 800 

8. GENERALCOMMERCE d.o.o. 2204 21 80 101 9.000 4.200 

 Skupaj:       15.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna   oznaka Ponujena 
cena (SIT/hl) 

Zahtevana 
NROLþLQD��KO� Dodeljeno (hl) 

1. International marketing company, d.o.o. 2204 29 75 215 2.000 2.000 

2. PS za vinogradništvo in vinarstvo, d.o.o. 2204 29 75 100 10.000 10.000 

3. KOLINSKA d.d. 2204 29 75 100 5.000 5.000 

4. ŠAMPIONKA d.d. 2204 29 75 100 3.000 3.000 

5. KOLINSKA d.d. 2204 29 75 80 5.000 5.000 

6. ŠAMPIONKA d.d. 2204 29 75 80 3.000 3.000 

7. KOLINSKA d.d. 2204 29 75 60 5.000 4.500 

8. ŠAMPIONKA d.d. 2204 29 75 60 3.000 2.500 

 Skupaj:       35.000 
 
 Agencija RS 
 za kmetijske trge i Q�UD]YRM�SRGHåHOMD 
 
 

Ob-67669 
1D�SRGODJL�UD]SLVD�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
NYRW� Y� VNODGX� ]� 8UHGER� R� GRORþLWYL� FDULQVNLK� NYRW� ]D� OHWR� ����� SR� VSORãQHP� VSRUD]XPX� R� FDULQDK� LQ� WUJRYini (GATT) 
�8UDGQL�OLVW�56��ãW���������LQ��������REMDYOMD�$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD� 
 
UH]XOWDWH�R�L]ELUL�QDMXJRGQHMãLK�SRQXGQLNRY�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�

do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 
 
$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��DJHQFLMD��REMDYOMD�Y�VNODGX�]�
]DGQMLP� RGVWDYNRP� ��� þOHQD�8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX� FDULQVNLK� NYRW� �8UDGQL� OLst RS, št. 107/01) 
naslednje rezultate razpisa: 

 Makedonija 
�����������9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��JUR]GQL�PRãW��UD]HQ�WLVWHJD�L]�WDU��ãW��������– 
–��Y�SRVRGDK�GR�YNOMXþQR���O� 
�.ROLþLQD����������KO 

 Makedonija 
��������9LQR�L]�VYHåHJD�JUR]GMD��YNOMXþQR�RMDþHQD�YLQD��JUR]GQL�PRãW��UD]HQ�WLVWHJD�L]��WDU��ãW����������
– –  drugo  
.ROLþLQD����������KO� 
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GATT          
402    Mleko in smetana, koncentri-  �����������.ROLþLQD�������W    
     rana ali z dodatkom slad-      
     korja ali drugih sladil      
      v prahu, zrnih ali drugih trd-      
      nih�REOLNDK��]�YHþ�NRW�����      
  ����PDV���PDãþREH        

Zap. št. Naziv podjetja 
Tarifna        oznaka 

Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W�  Dodeljeno (t) 

1. äLWR�*25(1-.$��G�G� 0402 21 19 80.000 50 50 

 Skupaj:       50 
 

GATT          
405 ��0DVOR�WHU�GUXJH�PDãþREH� �����������.ROLþLQD�������W    
     in olja, dobljeni iz mleka;      
  ��POHþQL�QDPD]L        

Zap. št. Naziv podjetja 
Tarifna oznaka 

Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. DAR TRADE, d.o.o. 0405 10 11 80.000 15 15 

2. DAR TRADE, d.o.o. 0405 20 30 80.000 35 35 

 Skupaj:       50 
 

GATT         
808 Jabolka, hruške in kutine,  �����������.ROLþLQD����������W   
  VYHåH       

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD (t) Dodeljeno (t) 

1. ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0808 10 50 3.000 4 4 

2. ERA d.d. 0808 10 20 500 40 40 

3. ERA d.d. 0808 10 90 500 20 20 

4. EVSAD d.o.o. 0808 10 90  200 500 500 

5. EVSAD d.o.o. 0808 10 50 200 60 60 

6. EVSAD d.o.o. 0808 10 20 200 20 20 

7. ZADR8ä1$�.0(7,-6.$�'58ä%$�G�R�R� 0808 10 20 10 300 300 

8. =$'58ä1$�.0(7,-6.$�'58ä%$�G�R�R� 0808 10 50 10 300 300 

9. =$'58ä1$�.0(7,-6.$�'58ä%$�G�R�R� 0808 10 10 5 500 500 

10. SADJARSTVO MIROSAN d.d. 0808 10 90 0,5 200 200 

 Skupaj:       1.944 
 

GATT          
1001 90 99 ��������3ãHQLFD�LQ�VRUåLFD �����������.ROLþLQD�����������W Rok do: 30. 6. 2002 

Zap.št.  Naziv podjetja Tarifna         
oznaka 

Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� 

Dodeljeno 
(t) 

1. AGROSAD d.o.o. 1001 90 99 225 2.500 2.500 

2. ä,TO d.d. 1001 90 99 152 40.000 37.500 

 

 

Skupaj:        40.000 
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GATT           
1101 00 Pšenica ali moka iz meša- �����������.ROLþLQD����������W Rok: do 30. 6. 2002 
  QLFH�åLW�QD�SRGODJL�SãHQLFH         

Zap. št. Naziv podjetja 
Tarifna       oznaka 

Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. ä,72�G�G� 1101 00 15 6.110 6.000 6.000 

 Skupaj:       6.000 
 
 Agencija RS 
 ]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD 
 
 

Ob-67671 
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metoGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
NYRW� Y� VNODGX� ]� 8UHGER� R� L]YDMDQMX� VUHGQMHHYURSVNHJD� VSRUD]XPD� R� SURVWL� WUJRYLQL� �&()7$�� WHU� ]DþDVQL� XSRUDEL�
Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA (Uradni list št. 110/01 in 23/02) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske 
WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD� 
 
UH]XOWDWH�R�L]ELUL�QDMXJRGQHMãLK�SRQXGQLNRY�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�

do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 
 
Agencija Republike Slovenije za kmetijskH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��DJHQFLMD��REMDYOMD�Y�VNODGX�]�
]DGQMLP� RGVWDYNRP� ��� þOHQD�8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX� FDULQVNLK� NYRW� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ��������
naslednje rezultate razpisa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. ä,9,/$�.5$1-��G�G� 0702 00 00 2.000 40 40 

 Skupaj:       40 
 
 
 
 
 
 

Zaporedna 
številka Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 

(SIT/t) 
Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. PRESKRBA d.d. 0406 90 23 95.000 20 20 

2. PRESKRBA d.d. 0406 90 78 95.000 20 20 

 Skupaj:       40 
 

�'UåDYH�&()7$-�0DGåDUVND 
������������3DUDGLåQLN��VYHå�DOL�RKODMHQ 
.ROLþLQD������W�������������������������������������������5RN���RG��������GR���������2002 

�'UåDYH�&()7$-�0DGåDUVND 
�������6LU�LQ�VNXWD�������������������������������������.ROLþLQD������W 
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Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. PRESKRBA d.d. 0406 90 23 93.000 20 20 

2. PRESKRBA d.d. 0406 90 78 93.000 10 10 

 Skupaj:       30 
 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena 
cena (SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. ä,9,/$��G�G� 0703 10 19 500 20 20 

 Skupaj:       20 
 
 
 
 
 
 

Zap.št. 
Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 

(SIT/t) 
Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. DAR TRADE, d.o.o. 0406 90 23 50.000 10 7 

2. DIGIT d.o.o. 0406 90 78 50.000 15 11 

3. DIGIT d.o.o. 0406 90 23 50.000 10 7 

 Skupaj:       25 
 
 Agencija RS 
 za kmetijske trge in raz YRM�SRGHåHOMD 
 
 

Ob-67673 
1D�SRGODJL�UD]SLVD�]D�UD]GHOLWHY�GHOD�FDULQVNLK�NYRW��NL�VH�GHOL�SR�PHWRGL�GUDåEH�SUDYLF�GR�XYR]D�EODJD�Y�RNYLUX�FDULQVNLK�
NYRW� Y� VNODGX� ]� 8UHGER� R� L]YDMDQMX� (YURSVNHJD� VSRUD]XPD� R� SULGUXåLWYL� PHG� 5HSXEOLNR� 6ORYHQLMR� QD� HQL� VWUDQL� in 
(YURSVNLPL�VNXSQRVWPL� LQ�QMLKRYLPL�GUåDYDPL�þODQLFDPL��NL�GHOXMHMR�Y�RNYLUX�(YURSVNH�XQLMH�QD�GUXJL�VWUDQL��Y�GHOX��NL�VH�
QDQDãD� QD� WUJRYLQR� LQ� ]DþDVQL� XSRUDEL� ]DSLVQLND� WUJRYLQVNHJD�SRJDMDQMD�PHG� NRPLVLMR� LQ�5HSXEOLNR�6ORYHQLMR� R� QRYLK�
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list št. 111/01 in 23/02) objavlja Agencija Republike 
6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD� 
 

rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dra åEH�SUDYLF�
do uvoza blaga v okviru razpisanih carinskih kvot 

 
$JHQFLMD�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��DJHQFLMD��REMDYOMD�Y�VNODGX�]�
]DGQMLP� RGVWDYNRP� ��� þOHQD�8UHGEH� R� QDþLQX� GHOLWYH� NROLþLQ� EODJD� Y� RNYLUX carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) 
naslednje rezultate razpisa: 
 

�'UåDYH�&()7$- Poljska 
�����6LU�LQ�VNXWD�����������������������������.ROLþLQD������W 
.ROLþLQD������W������������������������������������5RN��GR���������002 

�'UåDYH�&()7$- Poljska 
������ýHEXOD��ãDORWND��þHVHQ��SRU�LQ�GUXJH�XåLWQH�þHEXOQLFH��VYHåD�DOL�RKODMHQD 
.ROLþLQD������W����������������������������������5RN��GR������������ 

�'UåDYH�&()7$- Slovaška 
������6LU�LQ�VNXWD��������������.ROLþLQD�����W 
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'UåDYH�(8       

�������������âXQNH�LQ�QMLKRYL�NRVL��������.ROLþLQD������W�����   

      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� 

Dode-
ljeno (t) 

1. ŠTEFAN STRAŠEK s.p. Mesarija Strašek 0203 12 11    10.000 SIT  20 20 

2. KRAS mesnopredelovalna ind. d.d. 0203 12 11    10.000 SIT  200 200 

3. MIP d.d. NOVA GORICA 0203 12 11    10.000 SIT  200 200 

4. KRAS mesnopredelovalna ind. d.d. 0203 12 11      7.000 SIT  150 150 

5. MIP d.d. NOVA GORICA 0203 12 11      7.000 SIT  150 150 

6. ŠTEFAN STRAŠEK s.p. Mesarija Strašek 0203 12 11      5.000 SIT  40 40 

7. KRAS mesnopredelovalna ind. d.d. 0203 12 11      4.000 SIT  100 70 

8. MIP d.d. NOVA GORICA 0203 12 11      4.000 SIT  100 70 

 Skupaj:       900 
 

'UåDYH�(8         

0406 40 -�6LU�]�PRGULPL�LQ�SRGREQLPL�åODKWQLPL�SOHVQLPL�QDVWDOH�Y�MHGUX�VLUD����� 

.ROLþLQD������W         

      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena 
(SIT/t) 

Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 90   24.000 SIT  1,0 1,0 

2. PS MERCATOR d.d. 0406 40 90   22.500 SIT  20,0 20,0 

3. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 90   18.000 SIT  0,2 0,2 

4. PS MERCATOR d.d. 0406 40 90   16.500 SIT  15,0 15,0 

5. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 40 90   12.000 SIT  0,2 0,2 

6. PS MERCATOR d.d. 0406 40 90   11.500 SIT  10,0 10,0 

7. HMEZAD TRGOVINA d.o.o. 0406 40 90     1.764 SIT  10,0 10,0 

 Skupaj:       56,4 
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'UåDYH�(8       

0406 90 -�6LU��GUXJ����������������.ROLþLQD������t     

      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena (SIT/t) Zahtevana 
NROLþLQD��W� 

Dode-
ljeno (t) 

1. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 90 87 126.000 SIT 10 10,0 

2. ENGROTUŠ d.o.o. 0406 90 87 108.000 SIT 3 3,0 

3. LURA, d.o.o.  0406 90 78 100.000 SIT 20 20,0 

4. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 82 100.000 SIT 3 3,0 

5. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 84 100.000 SIT 3 3,0 

6. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 93 100.000 SIT 5 5,0 

7. .20$5�G�R�R��5HQþH 0406 90 61 100.000 SIT 13 13,0 

8. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 82 80.000 SIT 3 3,0 

9. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 84 80.000 SIT 3 3,0 

10. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 93 80.000 SIT 5 5,0 

11. .20$5�G�R�R��5HQþH 0406 90 61 80.000 SIT 14 14,0 

12. DAR TRADE d.o.o. 0406 90 23 70.000 SIT 20 20,0 

13. KASEREI CHAMP. HOFMEISER d.o.o. 0406 90 13 70.000 SIT 20 20,0 

14. PS MERCATOR d.d. 0406 90 82 60.000 SIT 1 0,7 

15. PS MERCATOR d.d. 0406 90 84 60.000 SIT 5 3,5 

16. KASEREI CHAMP. HOFMEISER d.o.o. 0406 90 13 60.000 SIT 15 10,5 

17. .20$5�G�R�R��5HQþH 0406 90 61 60.000 SIT 14 9,8 

18. VITA COMMERCE d.o.o. 0406 90 61 60.000 SIT 5 3,5 

 Skupaj:     162 150,0 
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'UåDYH�(8        

������������3DUDGLåQLN��VYHå�LQ�RKODMHQ���     

.ROLþLQD�������W����������������������5RN��GR������������LQ�RG������GR�����������  

      

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena (sit/t) Zahtevana 
NROLþLQD��W� Dodeljeno (t) 

1. ENGROTUŠ d.o.o              2.term. 0702 00 00     16.000 SIT  21 21 

2. ENGROTUŠ d.o.o              1.term. 0702 00 00     15.000 SIT  80 80 

3. RASTODER d.o.o.             1.term. 0702 00 00      10.000 SIT  100 100 

4. RASTODER d.o.o.             2.term. 0702 00 00      10.000 SIT  200 200 

5. ENGROTUŠ d.o.o              1.term. 0702 00 00     10.000 SIT  50 50 

6. ENGROTUŠ d.o.o              2.term. 0702 00 00     10.000 SIT  50 50 

7. RASTODER d.o.o.             1.term. 0702 00 00        9.000 SIT  100 100 

8. RASTODER d.o.o.             2.term. 0702 00 00        9.000 SIT  200 200 

9. RASTODER d.o.o.             1.term. 0702 00 00        8.000 SIT  100 100 

10. RASTODER d.o.o.             2.term. 0702 00 00        8.000 SIT  200 200 

11. ENGROTUŠ d.o.o              1.term. 0702 00 00       6.000 SIT  30 30 

12. ENGROTUŠ d.o.o              2.term. 0702 00 00       6.000 SIT  10 10 

13. KZ AGRARIA KOPER, z.o.o. 0702 00 00       5.000 SIT  100 100 

14. MEYPA d.o.o. 0702 00 00       5.000 SIT  100 100 

15. DALLAS COMPANY d.o.o. 0702 00 00        5.000 SIT  100 100 

16. AGRO MRKAC d.o.o.        1.term. 0702 00 00        3.000 SIT  15 15 

17. AGRO MRKAC d.o.o.        2.term. 0702 00 00        3.000 SIT  9 9 

18. PS MERCATOR d.d.         1.term. 0702 00 00        2.000 SIT  40 40 

19. ä,9,/$�.5$1-��G�G���������������WHUP� 0702 00 00       2.000 SIT  100 100 

20. ä,9,/$�.5$1-��G�G���������������WHUP� 0702 00 00       1.500 SIT  50 50 

21. ERA d.d.                           1.term. 0702 00 00       1.000 SIT  100 100 

 Skupaj:     1.755 1.755 
 
 Agencija RS 
 ]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD 
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Javne dražbe

Ob-67515
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpro-
dje z državnim premoženjem (Uradni list RS,
št. 47/01, 62/01) in 30. člena Statuta Ob-
čine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož,
št. 11/99) objavlja župan Občine Ormož

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne draž-
be: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

II. Predmet prodaje je stanovanjska stav-
ba v Mihalovcih (stara šola Svetinje), parc.
št. *3 in parc. št. 110/1 obe k.o. Mihalovci,
v skupni izmeri 809 m2.

III. Izklicna cena za navedeno nepremi-
čino je 16,800.000 SIT. Izklicna cena je
določena na podlagi cenitve cenilke nepre-
mičnin. Na javni dražbi se določi kot najma-
njši znesek višanja 10.000 SIT.

IV. Kupec poleg na dražbi izklicane ce-
ne plača davek na promet nepremičnin in
stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno po-
godbo skleniti v 15 dneh po opravljeni javni
dražbi in kupnino plačati v 15 dneh po skle-
nitvi pogodbe.

VI. Lastništvo na prodanih nepremični-
nah preide na kupca s plačilom celotne ku-
pnine.

VII. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe. Pred pričetkom javne
dražbe morajo pravne osebe prodajalcu pre-
dložiti izpisek iz sodnega registra, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije. Na javni dražbi ne morajo kot dra-
žitelji sodelovati cenilec, člani komisije in z
njimi povezane osebe (35. člen Uredbe).
Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pri-
četkom javne dražbe predložiti pisno poo-
blastilo.

VIII. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na TRR prodajalca, št.
01000-0100018044 in predložiti potrdilo
o vplačilu pred pričetkom dražbe.

IX. Varščina se všteje v kupnino, neu-
spelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po draž-
bi. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodajne
pogodbe v določenem roku ali ne bo pravo-
časno plačal kupnine, se šteje, da je od
nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje
za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.

X. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na Občini Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož, pri Zinki Hartman, tel. 74-15-310.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

XI. Javna dražba bo 7. 5. 2002 ob 9. uri
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož.

Občina Ormož

Ob-67615
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 11. 5. 2000 objavlja

ponovno ustno javno dražbo za
odprodajo

nepremičnin parc. št. 2388, parc. št.
2380 in polovice parc. št. 2382 k.o.
Poreč (počitniško naselje Materada

Poreč) v Republiki Hrvaški.
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine parc.

št. 2388 v izmeri 164,20 m2, parc. št. 2380
v izmeri 44,72 m2, ki sta vpisani v zemlji-
škoknjižnem vložku št. 2766, k.o. Poreč in
polovica parc. št. 2382 v izmeri 5 47 m2, ki
je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št.
2767 k.o. Poreč.

Na predmetnih nepremičninah so zgra-
jene počitniške kapacitete Občine Krško,
katerih upravljalec je Počitniška skupnost
Krško, in sicer Vila Materada, gostinski ob-
jekt (menza) in zidani bungalovi. Gostinski
objekt in bungalovi so črna gradnja.

Nepremičnine se nahajajo tik ob morski
obali, območje je povezano s preostalim
turističnim delom Poreča in se nahajajo v
ureditvenem območju, v turistični coni, ki jo
lahko primerjamo z ureditvenimi območji
mestnih centrov. Območje je namenjeno tu-
ristično rekreativni dejavnosti.

Komunalna opremljenost stavbnih par-
cel je srednje visoka, individualna opremlje-
nost zajema vodovodno napeljavo, kanali-
zacijski priključek na javno kanalizacijsko
omrežje in elektro priključek, opremljenost
z objekti in napravami kolektivne komunal-
ne rabe pa zajema javno cestno omrežje,
javno razsvetljavo in odvodnjavanje.

Vila Materada je reprezentativni objekt,
ki je bil zgrajen v osnovi kot vila na morju. Z
leti so ga lastniki dograjevali in spreminjali
ter prilagajali za potrebe turizma (preuredi-
tev v apartmaje). Zgradba je objekt masivne
gradnje iz leta 1911.

2. Čas in kraj ustne javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 8. 5.

2002 s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi
»A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.

3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnine parc. št.

2388, parc. št. 2380 in polovico parc. št.
2382 k.o. Poreč je 447,327.129,51 SIT
na dan 11. 4. 2002 oziroma 1,992.662,96
EUR na dan prodaje nepremičnin, preraču-
nanih v tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
5,000.000 SIT.

4. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim dražiteljem,

bo v 15 delovnih dneh po opravljeni dražbi
sklenjena kupoprodajna pogodba z rokom
plačila 8 dni od podpisa pogodbe na tran-
sakcijski račun prodajalca.

5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki morajo predložiti pisno pooblasti-
lo,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmeta pro-
daje,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih, prispevkih in zapadlih ob-
veznostih do svojih upnikov v originalu ali v

overjeni fotokopiji, če je dražitelj pravna ose-
ba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizič-
na oseba, državljan Republike Slovenije,

– dražitelji morajo do dneva javne dra-
žbe plačati varščino v višini 44,732.713
SIT na TRR Občine Krško, št.
01000-0100008150 in dokazilo o plačilu
predložiti pred pričetkom dražbe,

– najugodnejši dražitelj je dolžan v roku
15 dni po opravljeni dražbi skleniti kupopro-
dajno pogodbo s prodajalcem, ki bo skle-
njena z lastninskim pridržkom,

– če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem ro-
ku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,

– vse rizike in stroške v zvezi z ureditvijo
lastninske pravice (izdelava pogodbe, da-
vek, stroške overitve, takse, vpis v zemlji-
ško knjigo, stroške prevajanja in drugo) no-
si kupec,

– kupec sam opravi vsa dejanja in prido-
bi vsa potrebna soglasja pri pristojnih hrva-
ških organih, potrebna za uveljavitev in rea-
lizacijo pogodbe,

– ogled nepremičnin je možen dne 6. 5.
2002, ob predhodni najavi na sedežu Obči-
ne Krško, tel. 07/49-81-281, pri Vojku So-
tošku, kjer so na voljo tudi ostale informaci-
je o prodaji,

– kupcu se nepremičnini izročita v last in
posest po plačilu celotne kupnine.

Občina Krško

Razpisi delovnih
mest

Ob-67775
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.,

objavlja prosto delovno mesto
skrbnika računalniških sistemov.
Zahtevani pogoji so:
– končana V. stopnja izobrazbe računal-

niške ali elektro smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Od kandidatov pričakujemo:
– podrobno poznavanje Windows ope-

racijskih sistemov,
– poznavanje postopkov priprave za tisk,
– poznavanje spletnih tehnologij,
– sposobnost timskega in samostojnega

dela,
– komunikativnost.
Delovno razmerje bomo sklenili za ne-

določen čas, s trimesečnim poskusnim de-
lom.

Pisne prijave z opisom dosedanjih izku-
šenj ter dokazili o izpolnjevanju v objavi za-
htevanih pogojev, naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni, ki začne teči z dnem objave, na
naslov: Uradni list Republike Slovenije,
d.o.o., Slovenska c. 9, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije pokličite po tel.
01/200-18-28 ali 01/425-14-19.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po opravljenem postopku.

Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
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Ob-67479
Upravni odbor – razpisna komisija Hranil-

no kreditne službe Vipava p.o., razpisuje na
podlagi sklepa upravnega odbora in 23. čle-
na Statuta HKS Vipava, delovno mesto

direktorja Hranilno kreditne službe.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

izpolnjevati še naslednje:
– da ima visokošolsko izobrazbo ekonom-

ske ali pravne smeri in najmanj dve leti delov-
nih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,

– da ima višješolsko izobrazbo navede-
nih smeri in najmanj štiri leta delovnih izku-
šenj na vodilnih delovnih mestih.

Kandidat bo imenovan za mandatno do-
bo štirih let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v osmih dneh
po objavi razpisa na naslov: Hranilno kredit-
na služba Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava
z oznako – za razpisno komisijo.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v de-
setih dneh po sprejemu sklepa.

HKS Vipava p.o.

Št. 170/02 Ob-67608
Svet centra za izobraževanje in kulturo

Trebnje, Kidričeva 2, 8210 Trebnje objavlja
prosto delovno mesto

direktorja Centra za izobraževanje in
kulturo Trebnje.

Kandidat mora poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev izpolnjevati še posebne
pogoje skladno s 55. členom Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
22/00, 64/01) in 16. člena Zakona o
izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96).

Zaželena so še posebna znanja in sposo-
bnosti:

– imeti mora vodstvene in organizacijske
sposobnosti za vodenje zavoda,

– izkazani delovni rezultati pri pedago-
škem in andragoškem delu iz katerega izha-
ja, da bo kandidat lahko uspešno opravljal
dela in naloge direktorja.

Direktor CIK poleg funkcije poslovnega
vodenja zavoda opravlja tudi strokovna dela v
obsegu in na način, ki se določi s sklepom in
v skladu z notranjo delitvijo dela in delovnim
načrtom CIK.

Predviden začetek dela bo 1. 8. 2002.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite na gornji naslov z oznako »prijava na
razpis« v 8 dneh po objavi razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Center za izobraževanje in kulturo
Trebnje

Št. 2/33-02 Ob-67681
Lambrechtov dom Slovenske Konjice na

podlagi 29. člena statuta in sklepa sveta do-
ma z dne 10. 4. 2002 razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še po-
goje, določene s 56. členom Zakona o soci-
alnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92):

– da imajo končano VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom
oziroma drugim odstavkom 56. člena zako-
na o socialnem varstvu,

– da imajo najmanj pet let delovnih izku-
šenj na področju socialnega varstva,

– da imajo strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva,

– da predložijo programa dela doma.
Mandat traja štiri leta.
Prijavo z vsemi dokazili morajo kandidati

oddati v tajništvu zavoda ali poslati po pošti v
8. dneh po objavljenem razpisu na naslov:
Lambrechtov dom Slovenske Konjice, Šol-
ska 4, 3210 Slovenske Konjice z oznako
»Ne odpiraj – razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30.
dneh po končanem razpisu.

Lambrechtov dom
Slovenske Konjice

Št. 142 Ob-67607
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto
referenta I za finance.
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– višja strokovna izobrazba ekonomske

smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– znanje osnov računalniškega programa

Windows,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delav-

cih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas s polnim delovnim časom in šti-
rimesečnim poskusnim delom.

Delodajalec si pridržuje pravico, da na
razpis ne izbere nobenega izmed prijavljenih
kandidatov.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Št. 02/1-908/1 Ob-67668
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-

bor, razpisuje
1. za mandatno dobo 4 let delovno mesto

s posebnimi pooblastili in odgovornostmi po-
močnika glavnega direktorja za računo-
vodsko finančne zadeve

Razpisni pogoji so naslednji:
– univerzitetna izobrazba – univerzitetni

diplomirani ekonomist ali univerzitetni diplo-
mirani organizator s predizobrazbo ekonom-
ske stroke (ekonomist);

– pet let delovnih izkušenj v stroki;
– opravljen strokovni izpit.
2. za mandatno dobo 4 let delovno mesto

s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
direktorja organizacijske enote splošno
zdravstveno varstvo.

Razpisni pogoji so naslednji:
– univerzitetna izobrazba – zdravnik spe-

cialist;
– specialistični izpit ene izmed speciali-

stičnih dejavnosti organizacijske enote;
– pet let delovnih izkušenj.
Obe delovni mesti sta pod reelekcijo.

Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev v 8 dneh od dne-
va objave na naslov Zdravstveni dom Dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9, 2000
Maribor, s pripisom “razpis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po poteku roka za prijavo.

Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca,
Maribor

Št. 442/02 Ob-67514

Upravni odbor Skupnosti CSD Slovenije
na podlai 25. člena Statuta Skupnosti CSD
Slovenije razpisuje delovno mesto

sekretarja.
Za imenovanje na funkcijo mora kandidat

poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– pogoje navedene v 69. členu Zakona o
socialnem varstvu,

– imeti mora najmanj 5 let delovnih izku-
šenj na področju socialnega varstva,

– poznati mora sistem in delovanje po-
dročja socialnega varstva,

– poznati mora programska orodja in ak-
tivno obvladati najmanj en tuj jezik.

Kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Skupnost
CSD Slovenije, Samova 9, 1000 Ljubljana, z
oznako “za razpis”.

O izidu bomo kandidate obvestili v roku
15 dni po sprejetju sklepa o izbiri.

Skupnost CSD Slovenije

Št. 17/02 Ob-67641

Svet JVIZ OŠ Benedikt, Benedikt 15,
2234 Benedikt razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje:

– po 53. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/01) ali

– po 145. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/01) ali

– po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-A (Ur. l.
RS, št. 64/01).

Izbrani kandidat bo imenovan za mandat-
no dobo 5 let.

Kandidat bo pričel opravljati delo ravnate-
lja skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministrice k imenova-
nju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah in kratkim življenjepisom pošljite naj-
kasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda JVIZ OŠ Benedikt, Benedikt 15,
2234 Benedikt, v zaprti ovojnici, z oznako
Prijava za razpis za ravnatelja.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zad-
nji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zako-
nitem roku.

Javni vzgojno-izobraževalni zavod
Osnovna šola Benedikt

Št. 1-120-97/02 Ob-67642

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišni-
ca Brežice razpisuje skladno z določbami
25. in 33. člena statuta zavoda prosto delov-
no mesto:

vodje splošno upravne in kadrovske
službe.
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Kandidati morajo poleg z zakonom pred-
pisanih pogojev izpolnjevati še naslednje raz-
pisne pogoje:

– da imajo visokošolsko izobrazbo prav-
ne, upravne, ekonomske ali druge družbo-
slovne smeri,

– da imajo najmanj 5 let ustreznih delov-
nih izkušenj, od tega 3 leta na vodilnih ali
vodstvenih delovnih mestih,

– da obvladajo osnove računalništva,
– da imajo opravljen izpit iz ZUP-a.
Prosto delovno mesto razpisujemo za

4-letno mandatno obdobje.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-

brazbi in o izpolnjevanju ostalih razpisnih po-
gojev morajo kandidati poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Javni zdravstveni
zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva ulica 15, 8250 Brežice.

Druge objave

Ob-67791
KZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju, Gabrov-

ka 7, 1274 Gabrovka objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani opr. št. St 25/95 z dne 8. 4.
2002

javno zbiranje ponudb
za prodajo naslednjih kmetijskih

zemljišč:

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Javni zdravstevni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-67606
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta

66, Podčetrtek razpisuje prosto delovno
mesto:

učitelja glasbene vzgoje.
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na na-
slov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.

Kandidate bomo obvestili o izboru v zako-
nitem roku.

Osnovna šola Podčetrtek

K.O. Moravče
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

978 183 Travnik 7 888 55,00
184 Travnik 6 4.733 66,00
185 Travnik 6 2.190 66,00
249/2 Gozd 4 1.554 9,00
250 Njiva 5 2.439 133,00

1014 155 Travnik 4 1.270 100,00
158 Travnik 2 1.291 174,00
181 Travnik 5 4.305 77,00
190 Travnik 6 1482 66,00

K.O. Okrog
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

47 1033/4 Travnik 5 3.448 77,00
506 1035/2 Travnik 6 4.776 66,00
512 1030/5 Travnik 6 4.756 66,00
528 1022/4 Travnik 6 3.076 66,00
K.O. Pečice
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

61 187/1 Gozd 4 818 22,00
187/3 Gozd 5 701 20,00
188/1 Gozd 4 2.125 22,00
188/2 Gozd 5 3.653 20,00
389/1 Gozd 4 9.031 22,00
389/2 Njiva 5 1.949 133,00
405 Njiva 4 536 155,00
437 Njiva 4 289 155,00
444 Njiva 4 646 155,00

K.O. Selo Mirna
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

428 609 Travnik 5 335 77,00
867 Njiva 3 2.586 178,00
869 Njiva 3 3.021 178,00
870 Njiva 3 2.902 178,00

K.O. Tihaboj
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

330 544 Njiva 4 4.240 155,00
436 158 Njiva 6 2.068 111,00

159/1 Travnik 5 11.164 77,00
159/2 Pašnik 4 1.870 44,00
162 Travnik 4 3.151 100,00
206/138 Pašnik 4 980 44,00
233 Travnik 6 2.470 66,00
234 Sadovnjak 4 1.424 100,00
258 Njiva 4 511 155,00
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K.O. Tihaboj
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

268/1 Njiva 4 295 155,00
312 Njiva 3 5.769 178,00
344 Njiva 4 2.765 155,00
391 Njiva 3 3.611 178,00
402 Njiva 3 2.223 178,00
415 Travnik 5 2.841 77,00
424 Njiva 3 3.798 178,00
433 Njiva 3 8.017 178,00
456 Njiva 3 3.834 178,00

225 339 Njiva 4 2.902 296.59
339 Travnik 4 1.289 190,67
359 Njiva 4 5.122 296,59
404 Njiva 4 6.438 296,59
423 Njiva 4 13.189 296,59
423 Travnik 4 3.511 190,67
437 Njiva 3 7.593 338,96
549/1 Travnik 3 4.308 233.04

K.O. Vodice
Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna

cena SIT/m2

599 960/1 Travnik 4 3.318 100,00
960/2 Travnik 4 158 100,00

895 1110/1 Travnik 6 5.598 127,11
1110/5 Travnik 6 1.093 127,11

Upoštevane bodo samo ponudbe, kate-
rih ponujene cene bodo enake ali višje od
izhodiščnih cen.

Ponudniki so lahko pravne osebe s se-
dežem v Republiki Sloveniji ali fizične ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije. Po-
nudbe z dokazili o izpolnjevanju navedene-
ga pogoja ter z izjavo o bodoči uporabi ne-
premičnine pošljite v zaprti kuverti z oznako
»ponudba – ne odpiraj« na naslov odvetnica
Katarina Benedik, Trstenjakova 2, Ljublja-
na.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-
spele na zgornji naslov najkasneje do dne
30. 5. 2002 in za katere bo do tega dne
plačana varščina v višini 10% od izhodiščne
cene. Varščino je potrebno plačati na žiro
račun stečajnega dolžnika št.
50102-690-13266 pri APP Podružnica
Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2002 na Okrožnem sodišču v Ljubljani ob
10. uri soba št. 361.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno. V primeru, da bo za
isto parcelo več enakih ponudb, se upošte-
va prednostni vrstni red upravičencev kot
ga določa 21. člen Zakona o kmetijskih
zemljiščih.

Plačana varščina se bo uspelemu ponu-
dniku vštela v kupnino. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudni-
kom, ki bodo vplačali varščino in ki ne bodo
izbrani kot kupci, bo varščina brezobrestno
vrnjena v treh delovnih dneh po odpiranju
ponudb.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 8 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati
kupnino najkasneje v 8 dneh po odobritvi
kupoprodajne pogodbe oziroma po izdaji
potrdila s strani Upravne enote v Litiji.

V primeru, da kupec v predpisanem ro-
ku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ozi-

roma ne plača celotne kupnine, se pogod-
ba razdre, vplačana varščina pa zadrži kot
skesnina.

Lastninska pravica preide na kupca s pla-
čilom celotne kupnine ali s predložitvijo ban-
čne garancije za neplačani del kupnine.

Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v izhodiščno ceno in ga plača kupec.

Informacije o nepremičninah, ki so pred-
met objave, so na voljo pri stečajni upravite-
ljici odvetnici Katarini Benedik, tel.
01/436-66-10.

KGZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju

Ob-67475
Na podlagi določil Uredbe o postopkih

prodaje in drugih oblikah razpolaganja z dr-
žavnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01),
6. člena Pravilnika o prodaji, oddaji za grad-
njo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Obči-
ne Komen (Ur. l. RS, št. 93/01) in sklepa
Občinskega sveta občine Komen, št.
06202-16/01-9 z dne 27. 9. 2001, župan
Občine Komen objavlja

javni razpis
za prodajo stanovanj v stanovanjskem

bloku Komen 72a in Komen 118d
1. Predmet prodaje so nepremičnine:
a) stanovanje št. 06 v II. nadstropju sta-

novanjskega bloka Komen št. 72a, v skupni
izmeri 72,04 m2;

b) stanovanje št. 08 v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka Komen št. 72a, v skupni
izmeri 25,96 m2;

c) stanovanje št. 33 v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka Komen št. 118d, v sku-
pni izmeri 43,78 m2.

2. Izhodiščna cena za nepremičnine:
– pod a), znaša 7,918.715 SIT,
– pod b), znaša 3,049.682 SIT;
– pod c), znaša 7,798.040 SIT.
3. Stanovanji št. 06 in 33 sta nezasede-

ni, stanovanje št. 08 je zasedeno. Z najem-
nikom je sklenjena stanovanjska pogodba

za nedoločen čas. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico pod enakimi pogoji.

4. Ponudba mora vsebovati navedbo ne-
premičnine, ponujeno ceno za nepremični-
no najmanj v višini izhodiščne cene, podat-
ke o ponudniku (ime in priimek fizične ose-
be oziroma naziv pravne osebe, točen na-
slov), davčno številko ponudnika, potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo, dokazilo o
registraciji za pravno osebo in samostojne-
ga podjetnika, dokazilo o plačani varščini
ter številko računa za vračilo varščine.

5. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici, najkasneje do 17.
5. 2002 do 12. ure, na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, z ozna-
ko »Ne odpiraj – javni razpis za prodajo
stanovanj«. Ponudbe se zbirajo do konca
razpisnega roka.

6. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena.

7. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe, v višini 10% izhodiščne cene ne-
premičnine, na transakcijski račun Občine
Komen, št. 01000-0100006210 sklic 00
7200. Neuspelemu ponudniku bo varščina
vrnjena z dnem dokončnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, uspelemu po-
nudniku pa se všteje v ceno kupnine. Če
uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, se var-
ščina ne vrne.

8. Plačilo kupnine je ponudnik dolžan iz-
vršiti v roku in na način, določen v pogodbi.

9. Davek od prometa nepremičnin ter
vse druge dajatve in stroške, vključno z ure-
ditvijo zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.

10. Pravice in obveznosti med prodajal-
cem in kupcem se skladno s pogoji razpisa
podrobneje uredijo s kupoprodajno pogod-
bo, ki bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
od dneva dokončnosti sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

11. Informacije v zvezi z razpisom po-
nudniki pridobijo pri Emilu Grmek, tel.
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05/731-04-50, s katerim se lahko dogovo-
rijo tudi o terminu ogleda nepremičnin.

12. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremič-
nin, ter o izboru obvestila vse ponudnike.

Občina Komen

Št. 46502-0034/02-43/06 Ob-67679
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95 in 33/96) ter sklepov 29.,
30., 31. in 32. seje Sveta Mestne občine
Kranj z dne 19. 12. 2001, 30. 1. 2002, 6.
3. 2002 in 10. 4. 2002 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – del zemljišča parc.

št. 1306 njiva v približni izmeri 13.290 m2,
vpisana v vl. št. 130 k.o. Primskovo za
izklicno ceno 140 EUR/m2 (plačljivo v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila).

2. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 1308 njiva v približni izmeri 2.124 m2,
vpisana v vl. št. 130 k.o. Primskovo za
izklicno ceno 140 EUR/m2 (plačljivo v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila).

3. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 1310 njiva v približni izmeri 886 m2,
vpisana v vl. št. 782 k.o. Primskovo za
izklicno ceno 115 EUR/m2 (plačljivo v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila).

4. Nepremičnina – del zemljišča parc.
št. 1321, njiva, vpisana v vl. št. 640, parc.
št. 1320/1, njiva, vpisana v vl. št. 22, parc.
št. 1319/1, njiva, vpisana v vl. št. 727,
parc. št. 1318/1, njiva, vpisana v vl. št.
247, in parc. št. 1317/1, njiva, vpisana v
vl. št. 557, vse k.o. Primskovo, v skupni
približni izmeri 7.096 m2 za izklicno ceno
115 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan plačila).

5. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
241/6, neplodno v izmeri 302 m2, vpisana
v vl. št. 323 k.o. Primskovo. za izklicno
ceno 108 EUR/m2 (plačljivo v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije za EUR na dan plačila). Društvo obrt-
nikov Kranj, Likozarjeva ul. 1, 4000 Kranj
in Območna obrtna zbornica Kranj, Liko-
zarjeva 1, 4000 Kranj imata predkupno
pravico.

6. Nepremičnina parc. št. 385/1, hiša
z dvoriščem in gospodarskim poslopjem v
izmeri 378 m2 do 1/2, vpisana v vl. št.
461, k.o. Kranj. za izklicno ceno
4,000.000 SIT.

7. Nepremičnina – enosobno stanova-
nje št. 1 v pritličju na naslovu Vrečkova ul.
2, Kranj, v velikosti 29,60 m2, v večstano-
vanjski hiši, ki stoji na zemljišču parcelna
št. 163/3, vlož. št. 269 k.o. Huje. za iz-
klicno ceno 6,651.733 SIT.

8. Nepremičnina – enosobno stanova-
nje št. 23, v pritličju stanovanjske stavbe,
stoječe na zemljišču parcelna številka
1303, k.o. Kranj, na Šorlijevi ulici 19, v
Kranju, v skupni izmeri 29,43 m2 za izklic-
no ceno 5,260.000 SIT.

9. Nepremičnina – dvosobno stanova-
nje v mansardi poslovno stanovanjskega
objekta, skupaj s pripadajočim funkcio-
nalnim zemljiščem, stoječa na zemljišču
parcelna številka 955/24, k.o. Kranj, v
izmeri 61,30 m2, za izklicno ce-
no10,978.669 SIT.

10. Nepremičnina – poslovni prostor v
kleti poslovno stanovanjskega objekta, sku-
paj s pripadajočim funkcionalnim zemlji-
ščem, stoječa na zemljišču parcelna števil-
ka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 42.40 m2,
za izklicno ceno 7,207.653 SIT.

11. Nepremičnina – poslovni prostor v
kleti poslovno stanovanjskega objekta, sku-
paj s pripadajočim funkcionalnim zemlji-
ščem, stoječa na zemljišču parcelna števil-
ka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 24,28 m2,
za izklicno ceno, 4,122.585 SIT.

12. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju poslovno stanovanjskega objekta,
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemlji-
ščem, stoječa na zemljišču parcelna števil-
ka 955/24, k.o. Kranj, v izmeri 38,40 m2,
za izklicno ceno 5,104.472 SIT.

II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dra-
žbi, ki bo v četrtek, 16. 5. 2002, ob 12. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki so državlja-
ni Republike Slovenije, in tej predložijo do-
kazilo o plačilu varščine.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati varščino v višini 10 odstotkov izklic-
ne cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Var-
ščino je potrebno nakazati na transakcijski
račun, št. 01000-0100006404 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo« z oznako točke, pod katero
se nahaja nepremičnina, za katero se pla-
čuje varščina. Pred začetkom javne dražbe
se mora dražitelj izkazati s potrjenim potrdi-
lom o plačilu varščine.

Plačana varščina se bo kupcu vraču-
nala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobre-
stno vrnjena v desetih dneh po končani
dražbi.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva
Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe od-
stopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Mestne občine Kranj.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na transakcijski račun,
št. 01000-0100006404 pri Banki Sloveniji
v roku določenim s pogodbo, oziroma naj-
pozneje v roku 8 dni po sklenjenem notar-
skem zapisu, oziroma v roku 8 dni po overi-
tvi pogodbe pri notarju.

VI. Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve nepremičnine, ter druge mo-
rebitne stroške na podlagi pogodbe in stro-
ške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisi-

je ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino

za nepremičnino, ki jo draži in slednje doka-
že s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena določena za m2 lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,

5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,

6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkrat-
nik zneska 50.000 SIT,

7. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,

8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,

9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

10. dražba je končana, ko voditelj dra-
žbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,

11. ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe,

12. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

IX. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru:

1. pod točko I./1.-6. – na tel.
04/23-73-115,

2. pod točko I./7.-9. – na tel.
04/23-73-157,

3. pod točko I./10.-12. – na tel.
04/23-73-144.

X. Nepremičnine pod točko I/7.-12. so
obremenjene z najemnim razmerjem. V ko-
likor izbrani ponudnik ni najemnik, prevze-
ma pravice in obveznosti iz najemnega ra-
zmerja.

XI. Za nepremičnine pod točko I./1.,
I./2., I/3., I/4. in I./5. mora dražitelj plačati
varščino v višini:

– 35,130.000 SIT za nepremičnino pod
točko I./1.,

– 6,611.000 SIT za nepremičnino pod
točko I./2.,

– 2,282.336 SIT za nepremičnino ozi-
roma 500.000 SIT za draženje dela nepre-
mičnine pod točko I./3.,

– 18,279.296 SIT za nepremičnino pod
točko I./4.,

– 725.200 SIT za nepremičnino pod toč-
ko I./5.

Za nepremičnine pod točko I./1., I./2.,
I/3., I/4. in I./5. se bo upoštevalo draženje
iz točke VII./4., pri čemer se bo pri končni
ceni upoštevala izklicna cena v EUR/m2,
povečana za znesek, dosežen z draženjem
izraženim v SIT/m2.

Nepremičnina pod točko I/3. se lahko
prodaja po delih, in sicer v skladu s predlo-
gom pristojnega oddelka Mestne občine
Kranj.

XII. Natančnejše podatke o nepremični-
nah, ter ostale informacije so na voljo na
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naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in pre-
moženjske zadeve.

Mestna občina Kranj

Ob-67620
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01), Uredbe o postopkih pro-
daje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01,
62/01) in sklepov Vlade Republike Sloveni-
je št. 363-02/2001-5 z dne 6. 11. 2001 in
št. 465-22/2002 z dne 21. 3. 2002 razpi-
suje Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, Ljubljana, Tržaška 16 v imenu in
za račun Republike Slovenije

javno ponudbo
za prodajo zasedenega stanovanja v
Novi Gorici, Gradnikove brigade 31
1. Predmet prodaje je stanovanje v Novi

Gorici, Gradnikove brigade 31, št. 49/X v
izmeri 62,20 m2, s kletjo št. 30 v izmeri
1,50 m2. Stanovanje se nahaja v stanovanj-
skem bloku, parc. št. 461, ki je vpisan v
z.k. vložku E 68, k.o. Nova Gorica.

Stanovanje je zasedeno na podlagi na-
jemne pogodbe za nedoločen čas.

2. Izklicna cena za stanovanje znaša
11,300.000 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– ponujeno ceno za stanovanje (v dolo-

čenem znesku), najmanj v višini izklicne ce-
ne iz 2. točke te ponudbe,

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be, dokazilo o registraciji za pravne osebe,

– davčno številko ponudnika,
– kopijo dokazila o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije (s po-

datki o naslovu in številki računa enote ban-
ke).

4. Pogoji javne ponudbe
Ponudnik mora pred rokom za oddajo

ponudbe položiti kavcijo v višini 1,130.000
SIT na žiro račun Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet št.
50100-603-18540. Kavcija bo uspelemu
ponudniku všteta v kupnino, neuspelim po-
nudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po
izteku roka za oddajo ponudbe brez plačila
obresti.

Uspešni ponudnik mora prodajno pogod-
bo skleniti najkasneje v 15 dneh po preje-
mu priporočene pošiljke s pozivom proda-
jalca za podpis pogodbe na njegov naslov iz
ponudbe, kupnino pa plačati v celotnem
znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe,
sicer prodajalec zadrži kavcijo, pogodba pa
se šteje za razvezano.

Davek na promet nepremičnin in vse dru-
ge dajatve in stroške, ki so povezani s pre-
nosom lastništva (vključno z ureditvijo zem-
ljiškoknjižnega stanja in vpisa) nosi kupec.
Pogoj za prenos lastništva na kupca je pla-
čilo celotne kupnine.

5. Informacije in ogled
Ponudniki lahko podrobnejše informaci-

je pridobijo na naslovu: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica No-
va Gorica, Gradnikove brigade 2, tel.
05/33-86-000.

6. Postopek prodaje stanovanja z javno
ponudbo

Rok za oddajo ponudbe za nakup sta-
novanja je najkasneje do 10. 5. 2002 do
14. ure, na naslov: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, 1000 Ljubljana,
Tržaška 16.

Ponudba mora biti zaprta oziroma zape-
čatena. Na ovojnici mora biti naziv in na-
slov pošiljatelja ter vidna oznaka »Ne odpi-
raj – ponudba – stanovanje Nova Gorica«.

Prodajalec bo o sprejemu najugodnej-
še ponudbe odločil v roku 10 dni po izteku
roka za oddajo ponudbe in o odločitvi ob-
vestil ponudnike.

Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo po-
nudbeno ceno, pri čemer ima najemnik sta-
novanja pod enakimi pogoji predkupno pra-
vico.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-67719
Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11,

Ljubljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo naslednjih nepremičnin
Gospodarsko poslopje (2669 m2), dvo-

rišče (neplodno 656 m2) in stanovanjska
stavba (255 m2) parc. št. 1173, z.k. vložek
št. 351, k.o. Spodnja Šiška ter dvorišče
(104 m2), parc. št. 1174/1, poslovna stav-
ba (1779 m2), parc. št. 1174/2, poslovna
stavba (1364 m2), parc. št. 1174/3, dvori-
šče (49 m2), parc. št. 1174/5, dvorišče
(80 m2), parc. št. 1174/6, vse z.k. vložek
629, k.o. Spodnja Šiška.

Nepremičnine se nahajajo v Šiški v Ljub-
ljani, kompleks pa omejujejo Frankopan-
ska, Gubčeva, Žibertova in Medvedova ce-
sta.

Ponudniki so lahko pravne osebe, regis-
trirane v Republiki Sloveniji in fizične osebe,
državljani Republike Slovenije, ki bodo pra-
vočasno poslali ponudbo za nakup.

Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma firmo ponudnika,
– potrdilo o državljanstvu oziroma over-

jeni izpisek iz sodnega registra,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo v

30 dneh po objavi na naslov: Slovenijavi-
no, d.d., Frankopanska 11, 1000 Ljublja-
na, z oznako »ne odpiraj – zbiranje po-
nudb«.

Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.

Prometni davek in stroške prenosa la-
stništva plača kupec.

Prodajalec si pridrži pravico, da ne
sprejme 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.

Ob-67675
Z dnem 15. 4. 2002 ukinjam samostoj-

no dejavnost Notranja zaključna gradbena
dela Boštjan Mirtič s.p., Komenskega 14,
Ljubljana, registrirano pri Davčnem uradu
Ljubljana - izpostava Ljubljana - Center, ma-
tična številka 1667491, davčna številka
95255141.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 03-3/23-2 Ob-67549

Združena lista socialnih demokratov,
Levstikova 15, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.

1. do 31. 12. 2001
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega

proračuna 80,529.033,40 SIT
2. Prihodki iz proračuna

lokalnih skupnosti 44,342.420,94 SIT
3. Prispevki pravnih

in fizičnih oseb ter
zasebnikov 76,684.758,68 SIT

4. Drugi prihodki 87,064.062,03 SIT
Celotni prihodki 288,620.275,05 SIT

II. Odhodki
1. Drugi stroški in

izredni odhodki 253,529.719,95 SIT
Celotni odhodki 253,529.719,95 SIT

III. Presežek prihodkov
nad odhodki 35,090.555,10 SIT

1. Čisti presežek
prihodkov prenesen
iz prejšnjega leta + 6,018.680,70 SIT

2. Presežek odhodkov
prenesen iz
prejšnjega leta – 41,109.235,80 SIT

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan 31.

12. 2001
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna

sredstva 147,612.878,96 SIT
2. Dolgoročne finančne

naložbe 2,902.572,73 SIT
3. Kratkoročne finančne

naložbe 43,919.843,95 SIT
4. Denarna sredstva

na računu 24,843.286,82 SIT
5. Druga sredstva 10,909.405,06 SIT

Skupaj sredstva 230,187.987,52 SIT
II. Obveznosti do virov

sredstev
1. Ustanovitveni

vložek 157,017.119,90 SIT
2. Dolgoročne obveznosti

iz financiranja 13,969.946,22 SIT
3. Kratkoročne obveznosti

iz financiranja 27,661.954,40 SIT
4. Druge obveznosti do

virov sredstev 17,324.684,95 SIT
5. Dolgoročne

rezervacije – skladi11,164.454,78 SIT
6. Presežek prihodkov

nad odhodki iz
prejšnjega leta 3,049.827,27 SIT
Skupaj viri
sredstev 230,187.987,52 SIT

Združena lista socialnih demokratov
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Ob-67456
Nova Slovenija N.Si, Krščanska ljudska

stranka, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.

1. 2001 do 31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega

proračuna 60,374.964
2. Prihodki iz proračuna

lokalnih skupnosti 1,980.027
3. Prispevki pravnih in fizičnih

oseb ter zasebnikov 27,731.104
4. Prispevki pravnih in fizičnih

oseb, ki presegajo v
zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki 11,171.349
Celotni prihodki 101,257.444

II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni

odhodki 87,388.530
Celotni odhodki 87,388.530

III. Presežek prihodkov nad
odhodki 13,868.914

IV. Presežek odhodkov nad
prihodki

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna

sredstva 5,319.783
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na

računih 11,219.135
5. Druga sredstva 728.641

Skupaj sredstva 17,317.559
II. Obveznosti do virov

sredstev
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti

iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti

iz financiranja
4. Druge obveznosti do virov

sredstev 17,317.559
Skupaj viri sredstev 17,317.559

Nova Slovenija N.Si
Krščanska ljudska stranka

Ob-67557
Socialdemokratska stranka Slovenije,

Komenskega 11, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.

1. do 31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
 št.

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega

proračuna 102,947.548,00

Zap. Postavka Znesek v SIT
 št.

2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti 51,431.261,20

3. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov 36,788.896,23

4. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino 0

5. Drugi prihodki 20,660.649,33
Celotni prihodki 211,828.354,76

II. Odhodki
1 Stroški volitev 132.460,00
2. Drugi stroški in izredni

odhodki 177,195.542,44
Celoten odhodek 177,328.002,44

III. Presežek prihodkov
nad odhodki 34,500.352,32

IV. Presežek odhodkov
nad prihodki

Prispevki fizičnih oseb, ki presegajo tri-
kratnik povprečne mesečne plače v prete-
klem letu:

– Janez Janša, Grosuplje 888.156 SIT,
– dr. Miha Brejc 646.289 SIT.
Prispevki pravnih oseb, ki presegajo tri-

kratnik povprečne mesečne plače v prete-
klem letu:

– Nova Slovenija,
Ljubljana 1,007.874,40 SIT.

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan 31.

12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
 št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna

sredstva 11,857.465,78
2. Dolgoročne

finančne naložbe 2,017.944,00
3. Kratkoročne

finančne
naložbe 7,133.000,00

4. Denarna sredstva
na računih 49,151.684,50

5. Druga sredstva 2,480.153,50
Skupaj sredstva 72,640.247,78

II. Obveznosti do virov
sredstev

1. Ustanovitveni vložek 21,244.773,82
2. Dolgoročne obveznosti

iz financiranja 0
3. Kratkoročne obveznosti

iz financiranja 1,660.000,00
4. Druge obveznosti

do virov
sredstev 15,235.121,64

5. Presežek
prihodkov nad
odhodki 34,500.352,32
Skupaj viri sredstev 72,640.247,78

Socialdemokratska stranka Slovenije

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 121-02-102/93-024 Ob-67470
Konfederacija sindikatov Slovenije

Pergam se poleg dejavnosti, določenih z
odločbama tukajšnjega ministrstva št.
121-02-102-4/93 z dne 16. 7. 1993 in št.
121-02-102/93 z dne 29. 9. 1999, določi
kot reprezentativni sindikat v dejavnosti
zdravstva.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-11/2002-112 Ob-67468
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila Sindikata podjetja
Svila storitve d.o.o. Maribor, s sedežem
sindikata v Mariboru, Ob Dravi 6.

Pravila so vpisana v evidenco statutov pri
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno šte-
vilko 11 z dne 3. 4. 2002.

Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat podjetja Svila storitve
d.o.o. Maribor, je 1435787.

Št. 141-10/2002-112 Ob-67469
Pravila sindikata podjetja Svila, Tekstilna

tovarna, d.d., vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne
10. 5. 1993, pod zaporedno številko 03, ki
odslej nosijo naziv: Pravila sindikata podje-
tja Svila d.d. Maribor, so bila spremenjena
in sprejeta na članskem sestanku sindikata,
dne 7. 2. 2002, ko je bilo spremenjeno tudi
ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat po-
djetja Svila d.d. Maribor.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 10 z dne 3. 4. 2002.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Št. 006-1/2002-0443 Ob-67575
Upravna enota Žalec je hranila v eviden-

co statutov sindikatov spremembe v zvezi s
statutom sindikata, vpisanim v evidenco pod
zaporedno številko 17:

Sprememba imena sindikata: SKEI - SIP
Šempeter.

Sprememba naslova sindikata: Juharto-
va 2, 3311 Šempeter.

Sprememba predsednika sindikata:
Zdenko Štrucl.

Št. 028-7/2002-3 Ob-67664
Pravila sindikata cestnega prometa Slo-

venije, Viator & Vektor, Dolenjska cesta
244, Ljubljana, sprejeta dne 28. 11. 2002,
matična številka 1116487, se hranijo v Uprav-
ni enoti Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 151 dne
11. 4. 2002.
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Št. 22/02 Ob-67518
Ime media: Radio Krka.
Izdajatelj media: Radio Krka Novo me-

sto, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 No-
vo mesto.

Lastnik z več kot 5% kapitala in upravljal-
skih oziroma glasovalnih pravic: Pirš Alek-
sander, Slavka Gruma 80, 8000 Novo me-
sto.

Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor
družbe: Pirš Aleksander.

Ob-67613
Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bis-

triške novice, Celjan.
Izdajatelj: Novice, d. o. o., Mestni trg 7,

Slovenske Konjice.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapita-

lu: Tomo Penič, Vinogradna 38a, Sloven-
ske Konjice.

Viri financiranja: ekonomska propagan-
da.

Direktor: Tomo Penič, Vinogradna 38a,
Slovenske Konjice.

Ob-67614
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d. o. o., Zdraviliški trg

1, Rogaška Slatina.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapita-

lu: Tomo Penič, Vinogradna 38 a, Sloven-
ske Konjice.

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Vinogradna 38a,

Slovenske Konjice.

Objave gospodarskih
družb

Št. 35/02 Ob-67516
Zdravilišče Rogaška, d.d., objavlja

javni razpis
Predmet razpisa je prodaja poslovnega

deleža v hčerinskem podjetju Bohor d.o.o.
v višini 73,60%.

Družba ima dva lastnika. Delež drugega
družbenika znaša 26,40%.

Družba opravlja gostinsko dejavnost v
Rogaški Slatini. Dodatne informacije so na
voljo na sedežu Zdravilišča Rogaška, d.d.,
Zdraviliški trg 14, vsak delavnik od 10. do
14. ure pri predsedniku uprave mag. Le-
snik Edvardu.

Pismene ponudbe sprejemamo do
vključno 30. 4. 2002 na zgoraj navedeni
naslov.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.

Zdravilišče Rogaška d.d.
predsednik uprave

mag. Edvard Lesnik

Ob-67537
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o

gospodarskih družbah družba Mlinotest Ži-
vilska industrija d.d. skupaj z družbo Mlino-
test Pekarna Koper d.o.o. objavlja obvesti-
lo, da je bil dne 10. 4. 2002 registrskemu
sodišču v Novi Gorici predložen predlog

pogodbe o pripojitvi

prevzete družbe Mlinotest Pekarna Ko-
per d.o.o. k prevzemni družbi Mlinotest Ži-
vilska industrija d.d., ki jo je pred tem na
svoji 35. seji dne 2. 4. 2002 pregledal tudi
nadzorni svet prevzemne družbe (prevzeta
družba nima nadzornega sveta).

O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločala skupščina prevzete družbe po
izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516.
člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne družbe
imajo v roku enega meseca od objave tega
obvestila celotno gradivo, ki je določeno v
drugem odstavku 516. člena v povezavi s 4.
odstavkom 528. člena na vpogled vsak delov-
ni dan med 12. in 15. uro na sedežu pre-
vzemne družbe Tovarniška 14 v Ajdovščini.

Prevzemna družba je edina in stoodstot-
na ustanoviteljica in družbenica prevzete dru-
žbe in uprava prevzemne družbe ne zahteva,
da bi o soglasju za pripojitev odločala skup-
ščina prevzemne družbe. V kolikor bodo del-
ničarji prevzemne družbe, katerih deleži do-
segajo dvajsetino osnovnega kapitala pre-
vzemne družbe, v roku enega meseca od
dneva zasedanja skupščine prevzete družbe,
ki bo sprejela sklep o soglasju za pripojitev,
zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe,
ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo o
soglasju za pripojitev na naslednji seji odlo-
čala tudi skupščina prevzemne družbe.

Mlinotest Živilska industrija d.d.
Mlinotest Pekarna Koper d.o.o.

Javne prodaje delnic

Preklic

Ob-67781
Ponudba za prodajo delnic Zavarovalni-

ce Triglav, d.d., prodajalca Hoja-Mobiles,
d.d., ki je bila objavljena v Uradnem listu RS
- Uradne objave, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67092, se prekliče.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-67787
Družba Alpetour Potovalna agencija

d.d. Kranj, Mirka Vadnova 8, Kranj, obve-
šča delničarje, da preklicuje sklic 5. skup-
ščine delniške družbe, ki je bila sklicana za
torek 30. 4. 2002 ob 10. uri na sedežu
družbe in katere sklic je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 28 dne 29. 3. 2002.
Alpetour Potovalna agencija d.d., Kranj

uprava družbe

Razširitev dnevnega reda

Ob-67531
Uprava Factor banke d.d., Ljubljana, raz-

širja dnevni red 6. redne skupščine delni-
čarjev, sklicane za 9. maj 2002, in sicer z
naslednjo dodatno točko dnevnega reda:

8. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: sedež Factor banke d.d.

je v Ljubljani.
Naslov sedeža je Tivolska 48.

Factor banka d.d.
uprava

Ob-67512
Na podlagi določila 17. člena Statuta

družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta;

4. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje Portorož,

d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2002 ob 13. uri, v

prostorih Jahtnega kluba,Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli mag. Gregorja Velkaverha,
izvoli se dva preštevalca glasov, za notarja
se povabi Dravo Ferligoj.

2. Sprememba statuta.
Besedilo predlaganih sprememb je do-

stopno na sedežu družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta družbe po pre-
dlogu direktorja in nadzornega sveta.

3. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta z dne 5.
4. 2002 o sprejemu letnega poročila za
leto 2001.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice.

Predlog sklepa: za izplačilo dividend se
uporabijo sredstva nerazporejenega revalori-
ziranega čistega dobička leta 1999 v višini
15,600.000 SIT, kar znaša 80 SIT za eno
delnico in pripada delničarjem, ki so na dan
20. 5. 2002 vpisani v registru KDD. Dividen-
de se izplača najkasneje do 30. 9. 2002.

Iz sredstev nerazporejenega revalorizira-
nega čistega dobička leta 1999 se izplača
nagrada članom nadzornega sveta delniške
družbe in upravi v višini 2,900.000 SIT bruto.

Del nerazporejenega revaloriziranega či-
stega dobička iz leta 2000 v znesku
30,000.000 SIT se razporedi v druge re-
zerve. Prav tako se celotni bilančni dobiček
poslovnega leta 2001 razporedi v druge
rezerve.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2001.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijsko družbo Audit, družba za revizijo in
svetovanje, d.o.o. iz Murske Sobote.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo na sede-
žu družbe dan po objavi zasedanja skupšči-
ne, vsak delavnik od 10. do 12. ure, v taj-
ništvu družbe, Cesta solinarjev 8, Portorož.
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji in njihovi poo-
blaščenci, katerih prijava udeležbe na skup-
ščini je prispela na sedež družbe najmanj 3
dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena poo-
blastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne z istim dnevnim
redom ob 15. uri. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Turistično podjetje Portorož, d.d.,
Portorož

uprava in nadzorni svet

Ob-67523
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
na podlagi 8.1. člena statuta delniške druž-
be sklicuje

sedmo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 21. 5. 2002 ob 16. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d., Trata 32, Škofja
Loka.

Dnevni red skupščine
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina sprejema predlog za
izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2001 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Celotni bilančni dobiček v skupnem

znesku 1.443,332.245,02 SIT, od česar
je preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2001 431,777.699,24 SIT, znesek
1.011,554.545,78 SIT pa predstavlja pre-
neseni dobiček iz preteklih let, se prenese
v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Termo, d.d., Škofja Loka, v
poslovnem letu 2001 ter se upravi in članom
nadzornega sveta v smislu drugega odstavka
282. člena ZGD - F podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka, se
za leto 2002 imenuje revizijska družba ITEO
- Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi dru-
žbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, vsak delovni dan v tednu med 11.
in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje

na skupščini mora biti pisno in mora biti
pred začetkom skupščine predloženo druž-
bi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Ob primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob
17. uri na mestu prvega sklica. Ob ponov-
ljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite pol ure pred za-
četkom skupščine.

Termo, d.d., Škofja Loka
predsednik NS: Mirko Opara

uprava Janez Deželak

Ob-67535
Na podlagi 40. člena statuta delniške

družbe Komunala Tolmin, Javnega podje-
tja, sklicuje uprava družbe

7. sejo skupščine
družbe Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
ki bo dne 21. 5. 2002 ob 11. uri na

sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednico skupščine izvoli Olga Štrukelj,
za preštevalki glasov se izvolita Bojana Biz-
jak in Karmen Kos.

Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Edvard Sivec.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom

nadzornega sveta z dne 28. 3. 2002 o spre-
jemu letnega poročila za leto 2001,

b) izhajajoč iz sprejetega letnega poroči-
la za leto 2001 bilančni dobiček v višini
1,856.310,47 SIT ostane nerazporejen,

c) skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za poslovno leto 2001.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2002

se imenuje Tekos revizija d.o.o., Potoki 38,
Kobarid.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pisnim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu dru-
žbe v Poljubinju 89h, Tolmin, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
uprava

Ob-67555
Na podlagi 20. in 21. člena statuta dru-

žbe Donit Tesnit d.d., Cesta komandanta
Staneta 38, 1215 Medvode, generalni di-
rektor družbe vabi delničarje na

sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d.,

ki bo v četrtek, 23. 5. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi pri obratu družbene prehrane “Do-
nit “, Cesta komandanta Staneta 38, Med-
vode.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklep-

čnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog generalnega

direktorja in nadzornega sveta se za pred-
sednika skupščine imenuje Tomaž Boltin,
za preštevalca glasov pa Janez Slapar in
Marjan Novak.

Skupščini bo prisostvovala notarka Maj-
da Lokošek.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe se izvede z umikom 45.340
lastnih delnic. Osnovni kapital družbe se
zmanjša z dosedanjih 775,000.000 SIT na
729,660.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z umikom 45.340 lastnih
delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT vsa-
ke delnice, ki se umaknejo iz naslova rezerv
za lastne deleže. Osnovni kapital je zma-
njšan z dnem vpisa sklepa v sodni register.

4. Sprejem letnega poročila nadzornega
sveta za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo nadzornega sveta družbe o po-
slovanju družbe in o delu nadzornega sveta
za leto 2001 z mnenjem revizorja.

5. Glasovanje o razrešnici generalnemu
direktorju in nadzornem svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico generalnemu direktorju in nadzornem
svetu za delo v letu 2001.

6. Sklepanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog generalnega
direktorja in nadzornega sveta družbe se
bilančni dobiček poslovnega leta 2001 v
višini 150,105.834,88 razporedi:

– za dividende: 83,000.000 SIT,
– nerazporejeni dobiček:

67,105.834,88 SIT.
7. Izplačilo dodatne nagrade članom

nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se izplača dodatna nagrada v višini
1,600.000 SIT za delo v letu 2001.

8. Povečanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: povečajo se rezerve za

lastne delnice za 50,000.000 SIT iz naslo-
va drugih rezerv iz dobička.

9. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe, da lahko v letu 2002 kupuje
lastne delnice po svoji presoji, vendar v skla-
du z Zakonom o gospodarskih družbah.

10. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta družbe po pre-
dlogu generalnega direktorja in nadzornega
sveta.
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11. Prenehanje mandata članu nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: generalni direktor in
nadzorni svet družbe obveščata delničarje,
da je dne 11. 2. 2002 potekel štiriletni man-
dat članu nadzornega sveta predstavnika de-
lavcev, Čarman Marku.

12. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s

predlogom imenuje Čarman Marka za nove-
ga člana nadzornega sveta z omejenim man-
datom, ki traja do izvolitve člana nadzorne-
ga sveta predstavnika delavcev oziroma naj-
dlje za štiri leta.

13. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2002 imenuje revizorska družba Constantia
MT&D d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 20. 5. 2002.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim poobla-
stilom, ki se ves čas pooblastilnega razmer-
ja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo us-
trezno javno listino s fotografijo oziroma z
izpisom iz registra pravnih oseb in ustrez-
nim pooblastilom.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Donit Tesnit d.d.
generalni direktor

Ob-67563
Uprava družbe na podlagi 283. člena

Zakona o gospodarskih družbah in člena
7.4 statuta družbe sklicuje

7. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d. d.,

Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v četrtek, 23. 5. 2002 ob 10. uri, v

Grand hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: ugotovi se, da je bil skladno s
Poslovnikom o delu skupščine na 5. seji
skupščine dne 6. 6. 2000 za predsednika
skupščine za mandatno obdobje 4 let ime-
novan Miha Martelanc, za namestnika pred-
sednika pa Igor Dolenc.

Imenujeta se 2 preštevalki glasov: Nada
Zadel in Majda Zalar.

Za sestavo zapisnika skupščine se ime-
nuje notarka Nataša Erjavec.

2. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o spremembi
Poslovnika o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme spremem-

be Poslovnika o delu skupščine v predlaga-
nem besedilu.

4. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2001, s pi-
snim poročilom nadzornega sveta o prever-
bi letnega poročila in predloga za uporabo
bilančnega dobička in poročilu o reviziji ra-
čunovodskih izkazov za poslovno leto 2001
ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila uprave za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se seznani z letnim
poročilom uprave o poslovanju za leto
2001, s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preverbi letnega poročila in predloga za
uporabo bilančnega dobička in poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 2001 ter sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila uprave za leto
2001.

5. Obravnava in odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančni
dobiček družbe Dnevnik, d.d., na dan
31. 12. 2001 315,225.758,65 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi tako, da se:
– o nerazporejenem revaloriziranem či-

stem dobičku iz leta 2000 v višini
151,368.576,61 SIT odloči v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček);

– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2001 v višini 163,857.182,04 SIT uporabi
tako, da se:

a) izplačajo dividende v višini
133,005.600 SIT;

b) izplačajo nagrade nadzornemu svetu
v skupni višini 6,500.000 SIT (predsedniku
1,500.000 SIT in vsakemu članu po
1,000.000 SIT);

c) o preostanku čistega dobička v višini
24,351.582,04 SIT odloči v naslednjih po-
slovnih letih (preneseni dobiček).

Višina dividende na delnico znaša 400
SIT bruto.

Dividende se izplačajo na račune delni-
čarjev v roku 6 mesecev po sprejemu skle-
pa na skupščini.

Dividende se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan sklica skupščine vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD.

6. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: skupščina podeli upravi dru-
žbe in nadzornemu svetu razrešnico za po-
slovno leto 2001.

7. Določitev višine sejnine predsedniku
in članom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: določi se višina sejnine za
člane nadzornega sveta, in sicer za predse-
dnika 250 bruto EUR tolarske protivredno-
sti, za člana nadzornega sveta 200 bruto
EUR tolarske protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan izplačila.

8. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. za leto
2002 se imenuje PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan sklica skupšči-
ne družbe delnice delniške družbe Dnev-
nik, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri Klirinško

depotni družbi, oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini del-
ničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le
tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki in
pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno pri-
javili 3 dni pred zasedanjem skupščine (tj. do
vključno ponedeljka, 20. 5. 2002 do 10. ure),
in sicer osebno v pravno-kadrovskem splo-
šnem oddelku družbe ali s priporočeno poši-
ljko. Delničar oziroma zakoniti zastopnik in
pooblaščenec, ki nista izpolnila te obveznosti,
izgubita glasovalno pravico na sklicani seji.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne na vpogled pri notarju.

Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri prešteval-
kah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Gradivo za skupščino, vključno z besedi-
lom letnega poročila uprave za leto 2001 in
poslovnega poročila revizorja in pisno poro-
čilo nadzornega sveta o preverbi letnega po-
ročila uprave in predloga uprave glede upo-
rabe bilančnega dobička in besedilo predla-
ganih sprememb in dopolnitev statuta, je od
dneva sklica skupščine delničarjem na vpo-
gled v pravno-kadrovskem splošnem oddel-
ku Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljublja-
na, vsak delavnik od 9. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporo-
čeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi tega sklica ter s tem upravi omo-
gočijo pripravo njenih stališč.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopane-
ga osnovnega kapitala (prvi sklic). Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
polurni odmor, po katerem se bo skupščina
ponovno sestala (drugi sklic). V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevnik, d.d.
uprava

predsednik
mag. Branko Pavlin

član
Branko Bergant

Št. 109/2002 Ob-67571
Na podlagi 7.6 člena statuta družbe

Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljub-
ljana, direktor sklicuje

5. skupščino družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.d.
ki bo dne 21. 5. 2002 ob 13. uri, v

poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška ce-
sta 2, z naslednjim dnevnim redom:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 35 / 19. 4. 2002 / Stran 3197

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.

Sprejme se sklep, kot ga predlaga upra-
va:

– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsedujočo na skupščini se izvoli

Branka Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin

Marjeta in Zore Draga,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro

Bregar.
2. a) Seznanitev delničarjev z Letnim po-

ročilom za leto 2001 z mnenjem revizorja,
ter pisnim poročilom nadzornega sveta.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: del bilančnega dobička po
ZR 2001 v znesku 16,200.000 SIT se raz-
deli za dividende in sicer 1,316.860,22 SIT
iz dobička leta 1998 in 14,883.139,78 SIT
iz dobička leta 2000, razlika v višini
142,802.181,38 SIT ostane nerazporeje-
na kot preneseni dobiček. Dividende 60
SIT bruto/delnico se izplačajo do 30. 9.
2002 delničarjem po stanju v delniški knjigi
na dan sklepanja na skupščini.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 ter jima podeljuje raz-
rešnico.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: zaradi optimizacije kapital-
ske strukture družba zmanjšuje osnovni ka-
pital za 30,000.000 SIT.

Družba zmanjša osnovni kapital z umi-
kom 30.000 lastnih delnic, ki so s strani
družbe že pridobljene iz razlogov iz prve
alinee 240. člena ZGD. Družba zmanjšuje
osnovni kapital po določilih tretjega odstav-
ka 356. člena ZGD. Za nominalno vrednost
umaknjenih lastnih delnic v znesku
30,000.000 SIT se zmanjša osnovni kapital
družbe, ki po tem zmanjšanju znaša
270,000.000 SIT in je razdeljen na
270.000 navadnih imenskih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT.

Prevrednotovalni popravek osnovnega
kapitala se zmanjša za sorazmerno vrednost
nominalne vrednosti umaknjenih lastnih del-
nic. Razlika med knjigovodsko vrednostjo
lastnih delnic ter zneskom zmanjšanja
osnovnega kapitala in prevrednotovalnega
popravka osnovnega kapitala se poračuna z
drugimi rezervami iz dobička.

Statut družbe se spremeni in uskladi s
tem sklepom sprejetimi odločitvami.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: skupščina pooblašča upra-
vo, da pridobi lastne delnice, katerih vre-
dnost ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala. Družba oblikuje rezerve za lastne
delnice v višini 27,000.000 SIT iz drugih
rezerv iz dobička.

Najnižja prodajna cena je nabavna cena,
najvišja prodajna cena pa knjigovodska vre-
dnost povečana za 30%.

Pri odsvajanju delnic se prednostna pra-
vica iz 313. člena ZGD izključi.

5. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedi-
lu in čistopis statuta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2003 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o, Grizol-
dova 5, Maribor, ki izdela tudi konsolidirano
poročilo.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda, morajo biti v
pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 18. 5. 2002, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziro-
ma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna (vsaj 15%
pri sklepanju zastopanega kapitala) – 1.
sklic, bo ponovno zasedanje eno uro ka-
sneje v istih prostorih – 2.sklic, takrat bo
skupščina ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gozd Ljubljana, d.d.
direktor

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-67609
IBE Holding, d.d., družba pooblaščen-

ka, Hajdrihova 4, Ljubljana, začasna uprava
v skladu z 283. členom Zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

1. skupščino
IBE Holding, d.d., družba pooblaščenka

Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., družba pooblaščenka, Haj-
drihova 4, Ljubljana, dne 22. 5. 2002 ob
16.15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pre-
dlagano verifikacijsko komisijo in notarja.

3. Volitve predsednika skupščine in na-
mestnika predsednika skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine in namestnika predsednika.

4. Letno poročilo za leto 2001, podelitev
razrešnice članu uprave in članom nadzorne-
ga sveta in uporaba bilančnega dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička ter podeljuje
članu uprave in članom nadzornega sveta raz-
rešnico za poslovno leto 2001.

5. Informacija o planu poslovanja za leto
2002 in imenovanje družbe za revizijo raču-
novodskih izkazov v letu 2002 in 2003.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002 in 2003 predlagano revi-
zijsko družbo.

6. Spremembe statuta IBE Holding, d.d.,
družba pooblaščenka.

Predlog sklepa: skupščina sprejema pre-
dlagane spremembe statuta IBE Holding,
d.d., družba pooblaščenka.

7. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gane člane nadzornega sveta.
Seje skupščine se lahko udeležijo del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo dru-
žbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek, med
9. in 13. uro, na sedežu družbe, do vključ-
no 20. 5. 2002. Prijava pooblaščenca bo
veljavna s predložitvijo pisnega pooblasti-
la. Pooblastilo fizične osebe mora vsebo-
vati priimek in ime, naslov in EMŠO poo-
blastitelja in pooblaščenca, število glasov,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, po-
oblastilo pravne osebe pa priimek in ime,
naslov in EMŠO pooblaščenca, firmo, se-
dež in število glasov ter podpis in žig poo-
blastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro, na
kraju skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri, v
istih prostorih.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine dalje med 9. in 13. uro.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
obrazloženi ter vloženi v roku enega tedna
po objavi tega sklica. Predloge lahko delni-
čarji vložijo na sedežu družbe.

IBE Holding, d.d.
začasna uprava

mag. Uroš Mikoš

Ob-67611
Predsednik nadzornega sveta gospodar-

ske družbe Salus, promet s farmacevt-
skimi, medicinskimi in drugimi proizvo-
di d.d., vabi delničarje na

17. redno skupščino,
ki bo 25. maja 2002 ob 11. uri, v po-

slovni stavbi Salusa d.d. v Ljubljani, Maše-
ra-Spasičeva ulica 10.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.
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Dnevni red:
1. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega

sveta.
1. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklepe:
1.1. Predlog uporabe bilančnega dobička. Bilančni dobiček v znesku 4,396.145 tisoč

SIT se razdeli:

v tisočih SIT

1. Dividenda za prednostne delnice: protivrednost 56.241,90 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila

2. Dividenda na delnice razreda A in B (135.000) – 3.000 SIT
na delnico, všteta vmesna dividenda 1.000 SIT 405.000

3. Dividenda za delnice, ki so v lasti družbe se ne razdeli
4. Izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. statuta 15.000
5. Izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD 21.000
6. Razlika do skupnega zneska bilančnega dobička je preneseni

dobiček

zornega sveta za spremembe in dopolnitve
statuta in čistopisa statuta so na vpogled v
tajništvu direktorja na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Mašera Spasićeva ulica 10, od vključ-
no dne objave tega vabila do dneva skup-
ščine, vsak delavnik med 8. in 10. uro.

O sklepih skupščine iz točk 1.1, 1.2.,
1.3. in 4. dnevnega reda odloča skupščina z
večino oddanih glasov, o sklepih iz točk 2. in
3. dnevnega reda odloča skupščina s tremi
četrtinami pri sklepanju zastopanega osnov-
nega kapitala. Sklepi iz točke 2. dnevnega
reda so veljavni, če sklep o soglasju k tem
sklepom z izrednim sklepom sprejmejo imet-
niki delnic razreda A z najmanj tremi četrtina-
mi pri sklepanju zastopanih delnic razreda A.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potr-
dilo o lastništvu delnic, ki ga bo izdala Klirin-
ško depotna hiša. Delničarji bodo potrdila
prejeli po pošti na sedež družbe ali domači
naslov do 24. 5. 2002. Pooblaščeni se iz-
kažejo s pooblastilom in potrdilom o lastniš-
tvu delnic.

Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni
potrebno notarsko overoviti.

Družba bo začela izplačevati dividendo
dne 29. 5. 2002 na podlagi potrdil KDD o
lastništvu delnic na dan 28. 5. 2002.

Salus, d.d., Ljubljana
Igor Jenko,

predsednik nadzornega sveta

Ob-67612
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta del-

niške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja in tr-
ženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška cesta 40, sklicuje uprava družbe

5. skupščino
delniške družbe Ilirija d.d., Tržaška c.

40, Ljubljana,
ki bo 22. 5. 2002 ob 13. uri, v Veliki

sejni sobi – klet MOL, na Trgu Mladinskih
delovnih brigad 7 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janeza Rozmana, za dve preštevalki
glasov se izvolita Tina Fröhlich in Simona
Umek.

Sejo bo spremljal vabljeni notar, Miro
Košak, ki bo sestavil notarski zapisnik.

2. Potrditev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001 in poročilom
nadzornega sveta za leto 2001. Skupščina
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto
2001.

3. Uporaba bilančnega dobička po let-
nem poročilu za leto 2001.

Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
38,705.534,55 SIT za leto 2001 se po
predlogu uprave in nadzornega sveta na-
meni za izplačilo dividend delničarjem.

Vrednost bruto dividende je 154,96 SIT
na delnico.

Do izplačila dividende so upravičeni del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

Dividende se izplačajo v 15 dneh po
zasedanju skupščine.

1.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2001 in se direktorju za
poslovno leto 2001 podeli razrešnica.

1.3. Potrdi in odobri se delo nadzorne-
ga sveta v poslovnem letu 2001 in se pred-
sedniku in vsem ostalim članom nadzorne-
ga sveta za poslovno leto 2001 podeli raz-
rešnica.

2. Zamenjava delnic razreda A za delni-
ce razreda B.

2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata,
da skupščina sprejme naslednje sklepe:

2.1.1. Lastnosti navadnih delnic razreda
A se izenačijo z lastnostmi navadnih delnic
razreda B, tako da ena navadna imenska
delnica A, ki glasi na 1.000 SIT, postane
navadna delnica na prinosnika, ki glasi na
tisoč SIT in daje imetniku pravico do enega
glasu na skupščini družbe, sorazmernega
dela dobička, namenjenega za izplačilo di-
vidend, ter v primeru likvidacije ali stečaja
družbe, pravico do sorazmernega dela pre-
moženja, preostalega po poplačilu vseh ob-
veznosti.

Z izenačitvijo lastnosti delnic A z delnica-
mi razreda B, razred navadnih delnic A, se-
rijske številke 1 do 10.000, preneha, raz-
red navadnih delnic B pa se poveča za de-
settisoč navadnih delnic B, tretje izdaje, se-
rijske številke 125.001 do 135.000 tisoč.

Družba izda 10.000 navadnih delnic raz-
reda B, serijske številke 125.001 do
135.000 in jih izroči delničarjem, imetni-
kom delnic razreda A, v razmerju ena nava-
dna delnica razreda B proti izročitvi ene
navadne delnice razreda A. Ker delniške
listine za delnice razreda A niso bile izdane,
se delnice razreda B izročijo delničarjem
razreda A po stanju delniške knjige na pet-
nasti dan potem, ko je bil sprejet ta sklep.

Uprava je dolžna dati nalog Centralni kli-
rinško depotni družbi d.d., da v imenu in za
račun družbe delničarjem, imetnikom del-
nic razreda A izda delnice razreda B in jih
vpiše na njihov račun pri Centralnem regis-
tru vrednostnih papirjev v skladu s tem skle-
pom v roku 7 dni od dne sprejema tega
sklepa.

2.1.2 V skladu s sklepi pod točko 2.1.1.
se v besedilu iz predloga uprave in nadzor-
nega sveta spremenijo določbe statuta druž-
be.

2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata,
da imetniki delnic razreda A sprejmejo na-
slednji sklep: delničarji, imetniki delnic raz-

reda A soglašajo s sklepi skupščine iz točk
2.1.1 in 2.1.2.

3. Sprememba in vskladitev dejavnosti
ter sprejem sprememb in čistopisa statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednje sklepe:

3.1. V firmi družbe se črta besedilo: »Ma-
šera Spasičeva ulica 10«.

3.2. Dejavnost družbe se vskladi z ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti in sicer tako:

3.2.1. da se odslej opis pri dejavnosti:
s šifro 51.46 glasi: »trgovina na debelo s

farmacevstkimi izdelki in medicinskimi pri-
pomočki«,

s šifro G/52.31 glasi: »dejavnost le-
karn«,

s šifro K/72.40 glasi: »omrežne podat-
kovne storitve«,

3.2.2. pri dejavnostih s šifro DN/36.63
in K/71.34 se črtata vejica in oznaka »d.n.«,

3.2.3. pri dejavnosti s šifro 90.00 na-
mesto dosedanjega razreda vpišejo podraz-
redi tega razreda s šiframi 90.021, 90.022
in 90.023,

3.2.4. da se pri vseh dejavnostih kot
dejavnost določi podrazred s petmestnim
številom in sicer, z izjemo dejavnosti iz skle-
pov št. 3.2.1, 3.2.2. in 3.2.3, z vsebino
enako dosedanji dejavnosti razreda.

3.3. V skladu s sklepi pod točkama 2. in
3. dnevnega reda, predlogom uprave in
nadzornega sveta ter Zakonom o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 45/01) se sprejmejo
spremembe in dopolnitve statuta družbe v
besedilu iz predloga nadzornega sveta in
uprave; statut družbe se spremeni in se
sprejme v prečiščenem besedilu v besedilu
iz predloga nadzornega sveta in uprave.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina

sprejme naslednji sklep:
4.1. Na predlog nadzornega sveta skup-

ščina za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2002 imenuje revizijsko dru-
žbo Šager, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta z mne-
njem o poslovnem poročilu uprave in poro-
čilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta
o odobritvi letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001, mnenje revizorja za po-
slovno leto 2001, predlog uprave in nad-
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4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe zaradi uskladitve z Zakonom o
gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: sprejmejo se predla-
gane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

5. Sprejem sklepa o predčasnem pre-
nehanju mandata člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
predčasno na lastno željo na podlagi odsto-
pne izjave preneha funkcija članu nadzor-
nega sveta Danijelu Petroviču.

Do izteka mandatnega obdobja preosta-
lima članoma nadzornega sveta, ki bo 17.
7. 2005 se za člana nadzornega sveta izvoli
Borut Razdevšek.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2002 imenuje KPMG Slo-
venija d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo delničarjem na vpogled v kadrov-
sko pravnem sektorju družbe v Ljubljani,
Tržaška c. 40, vsak delavnik od 11. do 12.
ure, od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi poo-
blaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo udele-
žbo v kadrovsko pravnem sektorju družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in utemeljeni ter
vloženi v enem tednu po objavi sklica v ka-
drovsko pravnem sektorju družbe.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 14. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ilirija, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-67616
Na podlagi točke 07.03. Statuta delni-

ške družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slo-
venj Gradec vabimo delničarje na

6. sejo skupščine
 družbe Avtoservis d.d.,

ki bo v četrtek, 23. 5. 2002 ob 17. uri v
prostorih Avtoservis d.d., Kidričeva 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Sprejem dnevnega reda in imenova-

nje delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagani dnevni red in potrdi delovna telesa v
predlagani sestavi ter imenuje notarja za se-
stavo notarskega zapisnika.

3. Obravnava letnega poročila uprave in
revidiranega poročila o poslovanju družbe
Avtoservis d.d. za leto 2001 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta in revizijskega poročila predlaga
uprava družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejema let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe za
leto 2001 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilo revizijske družbe Revi-
dicom d.o.o. v predloženem besedilu.

4. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2001.

Predlog sklepa: izguba na dan 1. 1.
2002 v višini 7,028.320,07 SIT se pokrije
iz prenesenega dobička preteklih let.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe Avtoservis d.d. se za
poslovno leto 2002 imenuje revizijsko druž-
bo Revidicom d.o.o. Maribor, Grizoldova 5,
Maribor.

6. Preoblikovanje družbe Avtoservis d.d.
Slovenj Gradec v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlog sklepa: delniška družba Avto-
servis d.d. se preoblikuje v družbo z omeje-
no odgovornostjo.

7. Izjava družbe Avtoservis d.d. o preo-
blikovanju.

Predlog sklepa: družba Avtoservis d.d.
izjavlja, da bo od ugovarjajočih delničarjev
pridobila s preoblikovanjem nastale poslov-
ne deleže in jim ponudila odškodnino.

8. Predlog za izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
gane člane nadzornega sveta

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini ima-
jo le delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred dnem
sklicane skupščine v informacijski pisarni na
sedežu družbe osebno ali preko pooblaščen-
ca shranili potrdila o delnicah oziroma prijavi-
jo svojo udeležbo na skupščini.

Prosimo vse udeležence skupščine, da
se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservis
d.d. eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v sprejemni pisarni na
sedežu družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4,
Slovenj Gradec 7 dni pred zasedanjem
skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 18. uri.

Avtoservis d.d. Slovenj Gradec
uprava družbe

Št. 60 Ob-67623
V skladu z določili 31. člena Statuta Za-

varovalnice Maribor d.d. in sklepom z 21.
zasedanja skupščine z dne 15. 1. 2002
uprava družbe sklicuje

23. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v ponedeljek, 20. 5. 2002 ob 11.
uri, v prostorih Zavarovalnice Maribor d.d. v
Mariboru, Cankarjeva ul. 3, v sejni dvorani
607/VI, s predlaganim dnevnim redom in
predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja,verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Poročilo uprave družbe o izvršitvi skle-
pa skupščine delničarjev z dne 15. 1. 2002
o prvem delu dokapitalizacije družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave družbe o prvem delu dokapitalizaci-
je – povečanju osnovnega kapitala, izvrše-
nem do 31. 3. 2002.

3. Obravnava predloga in sklepanje o
načinu izvedbe drugega dela dokapitalizaci-
je družbe.

Predlog sklepa:
1. Povečanje kapitala družbe, druga fa-

za dokapitalizacije v skladu z odredbo Agen-
cije za zavarovalni nadzor o odpravi kršitev
(pod opr. št. 30200-1223/01-13 z dne 24.
10. 2001) se v presežku že povečanega
osnovnega kapitala družbe v znesku
4.800,000.000 SIT izvede z izdajo vredno-
stnih papirjev z lastnostmi podrejenih dol-
žniških instrumentov – podrejenih obveznic
v skupni vrednosti najmanj 2,3 milijarde SIT,
in sicer v nematerializirani obliki in:

– z zapadlostjo celotne glavnice po pre-
teku 7 let;

– z izplačilom obresti enkrat letno.
2. Podrejene obveznice se izdajo in pro-

dajo brez javne ponudbe v skladu z 2. točko
prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99).

3. Skupščina pooblašča upravo dru-
žbe,da organizira prodajo podrejenih ob-
veznic in da po ugotovitvi za kapitalsko us-
treznost družbe potrebnega zneska dokapi-
talizacije določi potreben znesek emisije in
podrobnejše lastnosti izdanega vrednostne-
ga papirja v okviru zahtev 7. člena sklepa o
načinu in obsegu upoštevanja posameznih
postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah
postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških
instrumentov pri izračunu kapitala in kapital-
ske ustreznosti (Ur. l. RS, št. 3/01).

4. Obnovitev postopka pripojitve Zava-
rovalnice Tilia d.d. k Zavarovalnici Maribor
d.d. in imenovanje pripojitvenega revizorja.

Predlog sklepa:
1. Obnovi se postopek pripojitve Zavaro-

valnice Tilia d.d. k Zavarovalnici Maribor d.d.
2. Ignac Dolenšek, univ. dipl. prav., di-

rektor revizijske družbe “Revidis” d.o.o. iz
Ljubljane, se imenuje za pripojitvenega revi-
zorja.

5. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 15. 5. 2002 vpi-
sani v delniško knjigo.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
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skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skup-
ščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor. Družba bo upoštevala pisne prija-
ve, ki bodo prispele do srede 15. 5. 2002,
oziroma do tega dne poslane s priporočeno
pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začet-
kom zasedanja prijavijo predstavniku dru-
žbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pi-
snim pooblastilom, ki ga ravno tako posre-
dujejo naslovu družbe do 15. 5. 2002, ozi-
roma ga tega dne pošljejo s priporočeno
pošiljko.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice: gla-
suje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Predlog delničarjev: morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda naj delničarji z obrazložitvijo pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi tega sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: v primeru,
da ob napovedani uri skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem prime-
ru bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-67776
Uprava družbe GV Skupina, upravljanje

z družbami, d. d., Dunajska cesta 5, 1000
Ljubljana, vabi delničarje na

10. sejo skupščine
družbe GV Skupina, upravljanje z

družbami, d. d.,
ki bo v ponedeljek, 20. 5 . 2002 ob 12.

uri v mali dvorani stolpnice Dela na Dunajski
cesti 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev
delovnih organov skupščine in imenovanje
notarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna. Izvolijo se delovni organi skup-
ščine po predlogu uprave. Potrdi se predlaga-
ni dnevni red skupščine. Za sestavo zapisnika
se imenuje notarko Majdo Lokošek.

2. Obravnava poročila o poslovanju dru-
žbe za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega sveta družbe o potrditvi poroči-
la uprave o poslovanju družbe za leto 2001.

3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut dru-

žbe, kot predlaga uprava v predloženem
besedilu.

4. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
1. Z dnem te skupščine se odpokliče

član nadzornega sveta Dušan Mencin.

2. Za mandatno obdobje od 20. 5. 2002
do 9. 10. 2005 se za člana nadzornega
sveta imenuje Ina Krek.

5. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis sta-

tuta družbe.
6. Imenovanje revizijske družbe za pre-

gled poslovanja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za izdelavo revizijskega poročila
računovodskih izkazov za leto 2002 imenu-
je revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkažeta z veljavnim
osebnim dokumentom oziroma s pisnim po-
oblastilom delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skup-
ščina ponovno sestane (drugi sklic). V dru-
gem sklicu je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Gradivo in informacije v zvezi s skupšči-
no so na voljo v pravni službi družbe (Jaka
Repanšek) in v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan med 9. in 15. uro.

GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d.

uprava družbe

Št. 1/02 Ob-67785
Na podlagi določb aktov družbe ZOP MI

Marketing inženiring d.d., s sedežem na Du-
najski 106 v Ljubljani in na podlagi določb
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
direktorica

2. zasedanje skupščine
družbe ZOP MI Marketing-inženiring
d.d., s sedežem na Dunajski 106 v

Ljubljani,
ki bo dne 21. 5. 2002, ob 14. uri, v

pisarni notarja Jožeta Dernovška, Trg pre-
komorskih brigad 2 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Zmagomir Vuga, za prešte-
valca glasov pa Albin Černjač. Seji prisos-
tvuje povabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnih poročil
za leto od 1992 do 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto od 1992 do 2001
v predloženem besedilu.

3. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.

a) Družba ZOP MI Marketing inženiring
d.d., s sedežem na Dunajski 106 v Ljublja-
ni, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 106,
vpisana v sodnem registru Okrožnega so-
dišča v Ljubljani, v vl. št. 1/14285/00, se
preoblikuje v družbo z omejeno odgovor-
nostjo, s firmo ZOP MI Marketing inženi-
ring d.o.o., z istim sedežem in značilnos-
tmi, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je
v predloženem besedilu, sestavni del tega
sklepa.

b) Nominalni znesek poslovnega deleža
vsakega družbenika je enak nominalnemu
znesku njegovih delnic, po stanju v delniški
knjigi družbe in je razviden iz družbene po-
godbe o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo.

c) Sprejme se sprememba in uskladitev
dejavnosti družbe z Uredbo o uvedbi in upo-
rabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96,
89/98 in 2/02), tako, da:

a) se izbrišejo naslednje dejavnosti:
22.25 Druge s tiskarstvom povezane

storitve
70.10 Poslovanje z lastnimi nepremični-

nami
74.40 Ekonomsko propagiranje
80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
b) se dejavnost razširi z naslednjimi de-

javnostmi:
DE/22.250 Druge dejavnosti, poveza-

ne s tiskarstvom
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/74.400 Oglaševanje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpo-

polnjevanje in usposabljanje, d. n.
v predloženem besedilu.
d) Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni

register se razreši direktorica družbe Vera
Černjač.

e) Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v
sodni register se odpokličejo člani nadzor-
nega sveta.

f) Za direktorja družbe z omejeno odgo-
vornostjo, z veljavnostjo od vpisa preobliko-
vanja v sodni register, se imenuje Albin Čer-
njač, ki zastopa in predstavlja družbo posa-
mično in brez omejitev.

g) Družbeniki bodo v notarskem zapisu
sklenili družbeno pogodbo o ustanovitvi dru-
žbe z omejeno odgovornostjo.

h) Družba izjavlja, da v primeru preobli-
kovanja z večinskim sklepom, prek zapisni-
ka ponuja vsem delničarjem, ki preobliko-
vanju nasprotujejo, da bo pridobila njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže,
za primerno odškodnino.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji ali njihovi pooblaščenci, na podlagi
pisnega pooblastila.

Gradivo za zasedanje, vključno z bese-
dilom družbene pogodbe, je delničarjem na
razpolago za vpogled, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na sedežu družbe.

ZOP MI Marketing inženiring d.d.
Vera Černjač

direktorica

Ob-67786
Na podlagi 30. člena Statuta delniške

družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Lo-
ka, Kidričeva 81, uprava družbe sklicujem

9. redno skupščino delničarjev
delniške družbe Kroj d.d., Škofja Loka

ki bo v četrtek, 23. 5. 2002 ob 12. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenujejo organi skup-
ščine:

– za predsednico skupščine se imenuje
Vojka Rebec,

– za preštevalki glasov se imenujeta Ol-
ga Rant in Sandra Košnik.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Erika Braniselj.
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2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2001 in poroči-
lom nadzornega sveta ter odločanje o po-
delitvi razrešnice upravi in NS za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in NS:
a) Skupščina je seznanjena z letnim po-

ročilom o poslovanju družbe za leto 2001.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-

vi in nadzornemu svetu družbe Kroj d.d.,
Škofja Loka, za poslovno leto 2001.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo računovodskih izkazov za leto 2002
se imenuje revizijska hiša IN Revizija, dru-
žba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljub-
ljana.

Popolno gradivo za skupščino bo delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe v Škofji
Loki, Kidričeva c. 81, vsak delovni dan po
objavi sklica skupščine, od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega ka-
pitala.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 13. uri

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Kroj modna konfekcija d.d.
Škofja Loka

uprava družbe
Bojan Langerholc

Nasprotni predlog

Št. 60 Ob-67622
V skladu z določili 288. člena Zakona o

gospodarskih družbah in 31. člena statuta
Zavarovalnice Maribor, uprava družbe spo-
roča delničarjem Zavarovalnice Maribor
d.d. nasprotne predloge delničarjev: Čer-
nčič Tomaža, Šuman Jožeta in Žitko Edvar-
da k predlogom sklepov za 22. zasedanje
skupščine delničarjev ZM d.d., sklicane na
29. 4. 2002.

Nasprotni predlogi glasijo:
1. Pod 2. točko dnevnega reda sklicane

skupščine (objava predloga in sprejem skle-
pa o spremembah in dopolnitvah statuta ZM
d.d.) glasi četrta alinea točka a predloga
sklepa: črta se prvi odstavek 35. člena sta-
tuta družbe in se nadomesti z novim prvim
odstavkom, ki glasi: ”Družba ima 7 članski
nadzorni svet, ki ga sestavljajo:

– 6 članov, predstavnikov delničarjev, od
tega je najmanj eden predstavnik manjšinj-
skih delničarjev – fizičnih oseb;

– 1 član, predstavnik delavcev družbe”;
2. V dnevnem redu glasi 3. točka: “Ime-

novanje v nadzorni svet družbe “(namesto
predloga: odpoklic člana nadzornega sveta

in imenovanje v nadzorni svet), predlog skle-
pa pa: “Skladno s spremembami statuta dru-
žbe in s spremembo kapitalskih deležev del-
ničarjev v družbi se na novoustanovljeno
mesto člana nadzornega sveta družbe ime-
nuje z dnem 29. 4. 2002 Zvonko Ivanušič,
univ. dipl. ekon., predstavnik delničarja Po-
zavarovalnica Sava d.d., Otmar Sekavčnik
pa nadaljuje mandat člana nadzornega sve-
ta družbe, kot predstavnik oziroma zasto-
pnik interesov manjšinskih delničarjev – fi-
zičnih oseb. Mandata obeh članov trajata
do izteka mandata ostalih članov nadzorne-
ga sveta družbe”.

Povzetek utemeljitve nasprotnih predlo-
gov

Omenjeni manjšinski delničarji svoje nas-
protne predloge utemeljujejo z dejstvom,
da se z v mesecu marcu tega leta izvedeno
dokapitalizacijo in s tem povečanjem osnov-
nega kapitala družbe še močneje odraža
razkorak med kapitalskimi deleži posamez-
nih delničarjev v družbi.

Na ta način je skorajda izničena možnost
manjšinskih delničarjev, predvsem pa fizič-
nih oseb, da bi lahko kakorkoli vplivali na
sprejemanje za družbo pomembnejših odlo-
čitev. Ne nasprotujejo ustrezni zastopanosti
največjih oziroma ključnih delničarjev v nad-
zornem svetu družbe, vendar menijo, da so
upoštevajoč njihovo številčno zastopanost
med delničarji (manjšinski delničarji- fizične
osebe številčno pomenijo več kot četrtino
vseh delničarjev ZM d.d.) tudi oni upraviče-
ni do zastopanosti v nadzornem svetu dru-
žbe vsaj z enim članom, ki bi uveljavljal ozi-
roma zastopal njihove interese, prav tako
pa bi lahko ta član pomenil tudi ravnotežje v
regijski zastopanosti delničarjev in posre-
dno zavarovancev.

Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor
uprava družbe

Stečajni postopki
in likvidacije

St 83/2001 S-67457
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Elmaline d.o.o., Ljubljana,
Ul. Željka Tonija 45 a, za dne 21. 5. 2002
ob 10.30 v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

St 49/2002 S-67458
To sodišče je s sklepom St 49/2002

dne 5. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MAEN Podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o., Smoletova 13, Ljub-
ljana, matična številka 5787670, šifra de-
javnosti 65.210.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik iz Ljubljane.

Objave sodišč

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu 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 tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 7. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002

St 45/2002 S-67459
To sodišče je s sklepom z dne 12. 3.

2002 pod opr. št. St 45/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
I.P.C. HOLDING, trgovina in zastopanje
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103, matična
številka 5951038, šifra dejavnosti 74.843.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavi-
jo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12. 3.
2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan
začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Gradis d.d., Ul. Gradnikove brigade 11,
Ljubljana,

– Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,

– Givo d.d., Zaloška 69, Ljubljana,
– Emona Obala Koper d.d., Pristaniška

ul. 12, Koper,
– BDB d.o.o., Šmartinska 130, Ljublja-

na,
– Studio 2 Inženiring d.o.o., Podutiška

154, Ljubljana,
– Matjaž Mihelčič, kot predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 3. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 3. 2002
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St 18/90 S-67460
V stečajni zadevi AA-IFI d.o.o., – v ste-

čaju, Vodnikova 113, Ljubljana, je ste-
čajni senat s sklepom z dne 20. 3. 2002
razrešil stečajnega upravitelja Tomaža Tron-
tlja in postavil za stečajnega upravitelja Bra-
neta Goršeta iz Ljubljane.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002

St 30/2000 S-67461
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

30/2000 dne 5. 4. 2002 v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom STAL d.o.o., Levsti-
kova 8, Zagorje ob Savi zaključilo stečajni
postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

St 52/2001 S-67462
To sodišče objavlja v skladu z dol. čl.

142/IV ZPPSL v stečajni zadevi pod opr. št.
St 52/2001 sklep z dne 4. 4. 2002:

v stečajni zadevi nad stečajnim dolžni-
kom: S&S, Proizvodnja, trgovina, stori-
tve in gostinstvo d.o.o., Zvodno 13/a,
Celje – v stečaju, opr. št. St 52/2001, se
na predlog stečajnega upravitelja z dne 20.
3. 2002, razpiše II. narok za preizkus terja-
tev, ki bo dne 15. maja 2002 ob 12.30 v
sobi št. 106/I, pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2002

St 34/2002-5 S-67463
To sodišče je s sklepom opr. št. St

34/2002 z dne 3. 4. 2002 nad družbo
Šalamun - Šalamun & CO. Trgovina na
veliko in malo d.n.o., Šentilj, Šentilj
104/b, nad katero je od 8. 1. 2002 tekel
likvidacijski postopek, začelo stečajni po-
stopek. Odslej se dolžnikova firma glasi Ša-
lamun - Šalamun & CO. Trgovina na veliko
in malo d.n.o. - v stečaju, Šentilj, Šentilj
104/b, njegova matična številka je
5877539, šifra dejavnosti pa 51.190.

Likvidacijska upraviteljca Alenka Gril,
dipl. ekonomistka, stan. Lorbekova 17, Lim-
buš, je postala stečajna upraviteljica.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca. Terjatve, ki so bile prijavljene že v likvi-
dacijskem postopku, veljajo za prijavljene
tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 7.
2002 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča v Mariboru.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 3. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2002

St 14/99 S-67464
V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-

žnika Hot Hoteli - turizem d.d. Postojna,
Jamska c. št. 28 – v stečaju, se razreši
stečajni upravitelj Stane Kaluža, dipl. eko-

nomist, in se namesto njega za stečajnega
upravitelja postavi Sama Hladnika iz Kopra,
Rozmanova št. 4.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2002

St 11/2001-30 S-67465
Predlog za sklenitev prisilne poravnave

se zavrne.
Z dnem 8. 4. 2002 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Tekstil pletilstvo
d.d., Prosenjakovci 97/a, Prosenjakov-
ci.

Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka
stečajnega postopka. Vsaki prijavi terjatve
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.700 SIT in največ 34.000 SIT, in sicer na
žiro račun sodnih taks Okrožnega sodišča v
Murski Soboti, št. 51900-840-080-3390.
Ne plača se taksa za prijavo terjatve delav-
cev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji -
ZPPSL. Terjatve prijavljene v postopku pri-
silne poravnave nad dolžnikom Tekstil Ple-
tilstvo d.d., Prosenjakovci 97/a, Prosenja-
kovci, se štejejo za prijavljene v tem stečaj-
nem postopku.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 1. 7. 2002 ob 13. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 8. 4. 2002 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Tega dne nastopijo vse
pravne posledice začetka stečajnega po-
stopka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika razpo-
lagati s premoženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 2002

St 8/2001 S-67466
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Slog Interier proiz-
vodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ko-
lodvorska cesta 12, Središče ob Dravi,
matična številka 5679052, šifra dejavnosti
36.120, s sklepom opr. št. St 8/2001, z
dne 20. 3. 2002, ki je postal pravnomočen
3. 4. 2002, potrdilo prisilno poravnavo med
dolžnikom in njegovimi upniki. Sklep dolo-
ča:

– razred A – terjatve upnikov iz naslova
obveznosti do dobaviteljev in kreditodajal-
cev, ki se poplačajo v višini 20% njihove
vrednosti, z zamudnimi obrestmi v višini te-
meljne obrestne mere +1% v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi;

– razred B – terjatve ločitvenih upnikov
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni;

– razred C – upnik katerega terjatev je
nastala po začetku postopka prisilne porav-
nave in se konventira v poslovni delež dolž-
nika.

Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
njihovih terjatev, po stanju na dan začetka
postopka prisilne poravnave – 22. 11.
2001, seznam upnikov, katerih terjatve so
razvrščene v razred C (priloga 1) in seznam
upnikov, katerih terjatve so razvrščene v raz-
red B, na katere terjatve potrjena prisilna
poravnava nima pravnega učinka (priloga 2).

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2002

St 1/2000 S-67467
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2000, z dne 5. 4. 2002 v smislu prvega
odstavka 169. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Ardi Bajrak-
taraj & COM. proizvodnja, gradbeništo,
trgovina in posredovanje d.n.o., Trste-
njakova 5, Ptuj – v stečaju.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 4. 2002

St 19/2002 S-67525
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2002 sklep z dne 9. 4. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Sijaj, Čistilni servis d.o.o., Pro-
žinska vas 19, Štore (matična številka:
5668115).

Odslej se firma glasi: Sijaj, Čistilni servis
d.o.o., Prožinska vas 19, Štore (matična
številka: 5668115) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 7. 2002 ob 12.30 v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2002
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St 17/2002 S-67526
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 17/2002 sklep z dne 9. 4. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Taspo, Trgovska družba d.o.o.,
Medlog 18, Celje (matična številka:
5557852).

Odslej se firma glasi: Taspo, Trgovska
družba d.o.o., Medlog 18, Celje (matična
številka: 5557852) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 7. 2002 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2002

St 89/2001 S-67527
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 89/2001 sklep z dne 9. 4. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: VAS, Storitve, proizvodnja, trgo-
vina d.o.o., Ojstro 28, Laško (matična šte-
vilka: 5731585).

Odslej se firma glasi: VAS, Storitve, pro-
izvodnja, trgovina d.o.o., Ojstro 28, Laško
(matična številka: 5731585) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L 7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-

jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 7. 2002 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2002

St 13/2001 S-67528
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Srečko Lorbek s.p. Informacijsko
podjetje IPO Ormoška 3, Ljutomer se iz
razloga II. odstavka 99. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se izroči
Občini Ljutomer na območju katere je dolžni-
kov sedež, brez prevzema obveznosti.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 4. 2002

St 7/2002 S-67529
To sodišče je na seji senata dne 3. 4.

2002 pod opr. št. St 7/2002 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom RITZ
Novo mesto, inženiring, prodaja in za-
stopstva, d.o.o., V Brezov log 20, Novo
mesto, matična št. 5348145, šifra dejav-
nosti 74.204, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
RITZ Novo mesto, inženiring, prodaja in za-
stopstva, d.o.o., V Brezov log 20, Novo
mesto izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 4. 2002

St 47/2001 S-67530
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

47/2001 z dne 5. 4. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Armani
Computers računalniški inženiring in
prodaja d.o.o., Podutiška 81, Ljubljana -
v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002

St 62/2000 S-67576
To sodišče je s sklepom opr. št. St

62/2000 z dne 26. 3. 2002 potrdilo prisil-

no poravnavo nad dolžnikom Gradnje,
gradbeno podjetje Kranj, d.d., Struževo
3b, Kranj, matična št. 5067839, šifra de-
javnosti 050201 in njegovimi upniki, spre-
jeto na naroku za prisilno poravnavo dne
12. 3. 2002.

Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
upnikov v razrede:

– prvi razred - ločitveni in izločitveni upni-
ki, ki ne zapadejo pod učinke iz glasovanja
prisilne poravnave in se poplačajo 100%;

– drugi razred - delavske terjatve po
160. členu ZPPSL v zvezi s 60. členom
ZPPSL in se poplačajo 100% v dveh letih,
in sicer v dveh enakih obrokih z zapadlostjo
prvega obroka po izteku enega leta po prav-
nomočnosti sklepa o potrjeni prisilni porav-
navi in drugega po izteku dveh let po prav-
nomočnosti sklepa o potrjeni prisilni porav-
navi;

– tretji razred - terjatve upnikov, ki se
konventirajo v kapitalske deleže dolžnika;

– četrti razred - navadni upniki, ki bodo
poplačani v višini 20% od ugotovljene in
priznane upniške terjatve, ki zapadejo v pla-
čilo v roku enega leta po pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, skupaj z
obrestmi, izračunanimi na osnovi letne reva-
lorizacijske obrestne mere (TOM + 0%).

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z navedbo ugotovljenih terja-
tev je razviden iz priloge 1 sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 6. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2002

St 118/2001 S-67577
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna trgovina d.o.o. - v stečaju, Ma-
ribor, dne 13. 5. 2002 ob 9. uri, v sobi
253 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2002

St 103/2001 S-67578
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 103/2001 sklep z dne 9. 4.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: MPX-Company, Storitveno in tr-
govsko podjetje d.o.o., Poljska 4, Slo-
venske Konjice (matična številka:
5713803).

Odslej se firma glasi: MPX-Company,
Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Polj-
ska 4, Slovenske Konjice (matična številka:
5713803) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne ta-
ske na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 7. 2002 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2002

St 118/2001 S-67579
To sodišče je s sklepom St 118/2001

dne 10. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tami - Turizem podjetje
za trgovino, turizem in gostinstvo d.o.o.,
Gora na Komendi 7, Komenda, matična
številka: 5889065, šifra dejavnosti 63.300.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 7. 2002 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002

St 19/2002 S-67654

To sodišče je s sklepom St 19/2002
dne 9. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom DEA CENTER svetovanje
d.o.o., Hajdrihova 21a, Ljubljana, matič-
na številka: 5936144, šifra dejavnosti:
74.140 ter nato z istim sklepom ta posto-
pek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002

St 85/2001 S-67655

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
85/2001 z dne 11. 4. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Pajkon,
d.o.o. – v stečaju, Novi lazi 5, Kočevska
Reka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002

St 82/99 S-67657
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Plutal d.d., Cesta
v Gorice 8, Ljubljana – v stečaju za dne
5. 6. 2002 ob 11. uri v sobi 307 tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2002

St 71/2001 S-67658
To sodišče je s sklepom opr. št. St

71/2001 z dne 10. 4. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Park Podjetje za proizvodnjo uporabnih
izdelkov in trgovino d.o.o., Maribor, Gro-
gova 4, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

St 101/2001 S-67659
To sodišče je s sklepom opr. št. St

101/2001 z dne 10. 4. 2002 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Brankom
Nikolićem s firmo Hedone Posredova-
nje v prometu blaga in storitev, Nikolić
Branko s.p., Lenart, Kraigherjeva 9, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

St 41/2001-80 S-67660

To sodišče je s sklepom St 41/2001 z
dne 25. 3. 2002 potrdilo prisilno poravna-
vo nad dolžnikom Intec MKD, kovinske
konstrukcije d.o.o., Ljubljanska c. 24a,
Kranj in njegovimi upniki, sprejeta na naro-
ku dne 22. 3. 2002.

Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev ter zne-
skih za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.

Terjatve upnikov so razdeljene v dva raz-
reda:

– razred A: terjatve upnikov, ki bodo po-
plačane v višini 20% v roku enega leta po
potrditvi prisilne poravnave z obrestmi TOM
+0,5%,

– razred B: prednostne terjatve upnikov
delavcev, ločitvenega upnika in upnika iz
obojestranske odplačne pogodbe, na kate-
ro prisilna poravnava ne vpliva in bodo po-
plačane v celoti.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka in proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo. Sk-
lep o prisilni poravnavi je postal pravnomo-
čen dne 8. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2002

St 48/2002 S-67661
To sodišče je s sklepom St 48/2002

dne 9. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pontes podjetje za proiz-
vodnjo, storitve, zunanjo in notranjo tr-
govino d.o.o., Žorgova 63, Ljubljana -
Črnuče, matična številka: 5641993, ter na-
to z istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002

St 2/2002 S-67662
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave, pod opr. št. St 2/2002 sklep z
dne 21. 3. 2002:

1. Začne se postopek prisilne poravna-
ve nad dolžnikom Coast finance, Trgovi-
na in storitve d.o.o. Koper, Vojkovo na-
brežje 38, matična št. 1331027, šifra de-
javnosti J/67.130.

2. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.

3. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Emona Obala Koper d.d.,
– A banka d.d. Ljubljana,
– Adriatic Zavarovalna družba d.d. Ko-

per,
– Intereuropa d.d. Koper,
– predstavnik delavcev Robert Burlovič,

Ul. Vena Pilona 16, Koper.
4. Sklep o začetku postopka prisilne po-

ravnave se vpiše v sodni register tukajšnje-
ga sodišča ter v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Kopru.

6. Sklep o začetku postopka prisilne po-
ravnave se nabije na oglasno desko tukaj-
šnjega sodišča, dne 21. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2002

St 4/2002 S-67663
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 4/2002 z dne 12.

4. 2002 začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Labod konfekcija Libna d.o.o. Kr-
ško, Cesta 4. julija 28, Krško, matična
številka 5943370, šifra dejavnosti 18.230.

2. Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Branko Ogorevc, Trg svobode 9, Sev-
nica.
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3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne 24.
7. 2002 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II
Okrožnega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglsno desko dne 12. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 4. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2002/00047 IZ-6534
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00047, ki ga je dne 21. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
1, v pritličju stanovanjskega bloka z oznako
A, na naslovu Prevoje 160, 1225 Lukovica,
stoječega na parceli št. 1162/5, k.o. Pre-
voje, v skupni izmeri 38,15 m2, s pripadajo-
čim zunanjim vrtom v izmeri 25,95 m2 in
kletnim prostorom št. 1, v izmeri 6,60 m2

ter pripadajočim zunanjim parkirnim prosto-
rom št. 1, ki je last dolžnika in zastavnega
dolžnika, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale d.d., Domžale, bančne sku-
pine Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 3. 2002

In 2001/00084 IZ-6565
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Domžalah, opr. št. I 2001/378 z
dne 5. 7. 2001, v zvezi s sklepom opr. št.
In 2001/00084 z dne 14. 12. 2001, se
zaradi izterjave upnikove denarne terjatve
opravi rubež dvoinpolsobneg stanovanja št.
6, v izmeri 63,48 m2, shrambe in loggia, ki
leži v mansardi stanovanjskega objekta na
naslovu Potočnikova ulica 27, Domžale, in
sicer do 6/7. Lastnika navedene nepremič-
nine sta dolžnika Darko Kočevar in Barbara
Kočevar, vsak do 3/7.

Rubež se opravi zaradi izterjave denarne
terjatve upnikov Dajane Pungerčar in Rudija
Pungerčar, oba stanujoča Domžale, Ljub-
ljanska 88, v višini 6,129.500 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2002

Z 2002/00012 IZ-7437
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 81/92 z dne 22. 1. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 2002/00012 z
dne 4. 2. 2002, se zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, do
dolžnice Lavre Leban iz Kopra, Kidričeva ul.
7, na podlagi pogodbe o dolgoročnem to-
larskem kreditu z valutno klavzulo št.
354052006 z dne 19. 12. 2001, v višini

13.000 EUR, po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan izplačila kredita,
opredeljenimi za EUR na dan izplačila kre-
dita, pri čemer so rok in način vračila, viši-
na, način obračunavanja in plačila obresti
ter drugi pogoji terjatve razvidni v citiranem
notarskem zapisu in pogodbi, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer stanovanje v kleti, v izmeri
41,34 m2, v stanovanjski hiši na naslovu
Boršt 10, stoječe na parc. št. 2140/2,
2958, 2957, 2140/1, 2135/16, 2959 in
2135/8, vse v vl. št. 819, k.o. Boršt.

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 25. 3. 2002

Z 02/00037 IZ-7438
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 365/02 z dne 20. 3. 2002 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00037 z dne
22. 3. 2002, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Banke Koper d.d., Pri-
staniška 14, Koper, do dolžnice Vlaste Čen-
dak iz Ankarana, Hrvatini 177/b, na podlagi
kreditne pogodbe št. 1754920, pogodbeni
račun št. 05 14032930325-1754920 z
dne 12. 2. 2002, v znesku 5,214.000 SIT
s pp, s končno zapadlostjo 31. 3. 2007, pri
čemer so revalorizacija, višina obrestne me-
re, zamudne obresti, roki, stroški in način
vračila in predčasna zapadlost razvidni iz
navedene pogodbe in notarskega zapisa,
opravi rubež neprečnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor -
lokal št. 2 CMO Za Gradom, objekt A, v nizu
1 v Kopru, Beblerjeva 7, ki stoji na parc. št.
249/7 (prej 250), k.o. Semedela, površine
33,35 m2, vključno s solastninsko pravico
na skupnih delih, prostorih in napravah po-
slovno stanovanjskega objekta ter funkcio-
nalnem in stavbnem zemljišču, ki je last dolž-
nice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 7. 2. 2002, sklenjene s prodajalci Al-
verinom in Majdo Pavletič iz Dekanov 304.

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 26. 3. 2002

Z 558/2001 IZ-5287
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 558/2001 z dne 25. 1.
2002, je bilo stanovanje št. 7, v 1. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Gospo-
svetska ulica 17, Kranj, ki stoji na parc. št.
887/33, vl. št. 1281, k.o. Kranj in pred-
stavlja solastniški delež  4,09% ter obsega
54,60 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi

in ga je zastavna dolžnica Irena Zver do 1/2
pridobila v solast po kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja z dne 21. 5. 1993 ter
dodatka k njej z dne 13. 11. 1995, sklenje-
no s prodajalcem Planika, podjetje za trže-
nje in proizvodnjo obutve Kranj, Savska lo-
ka 21, zastavni dolžniki Irena Zver, Matjaž
Bakovnik in Larisa Bakovnik pa so ga do
1/6 pridobili v solast po pravnomočnem
sklepu o dedovanju Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. D 484/95 z dne 29. 5.
1997, na naroku dne 1. 3. 2002 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po posojilni
pogodbi št. 35/01 z dne 14. 11. 2001, v
višini 3,500.000 SIT s pripadki, v korist
upnika Hippa, finančne storitve, d.o.o., Po-
dreča 74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2002

I 2001/00008 IZ-6564
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/00008 z
dne 10. 5. 2001, je bil dne 14. 3. 2002
opravljen v korist upnice Slovenske hranilni-
ce in posojilnice Kranj, p.o., Likozarjeva 1,
Kranj, rubež nepremičnine, stanovanjske hi-
še na naslovu Golnik 158, Golnik, ki je last
dolžnika Dimitrija Špeliča, Golnik 158, Gol-
nik, do 1/2.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2002

Z 2001/01458 IZ-16127
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01458 z dne 9. 10. 2001,
je bilo stanovanje št. 34, v izmeri 62 m2, ki
se nahaja v petem nadstropju stanovanjske
hiše Glinškova ploščad 18 v Ljubljani, vpi-
sano na parc. št. 1008, 1003 in 1002/1,
vse k.o. Ježica, ki je last dolžnikov, na pod-
lagi menjalne pogodbe z dne 8. 7. 1996,
sklenjene med Kristan Karmen, Glinškova
ploščad 18, Ljubljana in Liljano Simič, Glin-
škova ploščad 18, Ljubljana ter na podlagi
notarskega sporazuma o ugotovitvi deležev
in razdelitvi skupnega premoženja, opr. št.
SV 238/98 z dne 7. 5. 1998, sklenjenega
pri notarju Borisu Lepša iz Ljubljane, med
Simić Liljano in Casar Francem, oba stanu-
joča na Glinškovi ploščadi 18 v Ljubljani ter
pripadajoča klet št. 34, s trajno pravico upo-
rabe vseh skupnih prostorov in naprav sta-
novanjskega bloka, zarubljeno v korist upni-
ce Posojilnice Bank Borovlje r.z.z.o.j., Ha-
uptplatz 16, A-9170 Ferlach - Borovlje, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
320.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2001

Z 2001/00922 IZ-5275
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV
2060/01 z dne 18. 10. 2001, s sklepom o
zavarovanju opr. št. 2001/00922 z dne
5. 2. 2002, odredilo rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiško knjigo:

– dvosobnega stanovanja št. 8, v II. nad-
stropju, v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Maistrova ul. 32, v izmeri 72,90 m2, stoje-
čega na parc. št. 1026, pripisani pri vlož.
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št. 835, k.o. Maribor Grad (zemljiškoknjiž-
nem podvložku 1372/8, k.o. Maribor
Grad), ki je last Silve Kozel, stan. Gradiška
126, Pesnica, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 98/97 z dne 10. 10. 1997 in
aneksa št. 98/97 z dne 18. 2. 1998,

– dvosobnega stanovanja št. 16, v 2.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ma-
ribor, Štantetova ul. 12, stoječega na parc.
št. 929/1, k.o. Sp. Radvanje, ki je last za-
staviteljice Zedine Sultanić, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2253/1-06/93 z dne 16. 9. 1993, skle-
njene med prodajalcem Slovenske železni-
ce Ljubljana, p.o., Ljubljana, ter kupcema
Zedino Sultanić in Sejfom Sultanićem, skle-
pa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mari-
boru z dne 18. 4. 1997, opr. št. ID 963/96
in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja št. 2253/1-06/93 z dne
16. 9. 1993, sklenjenega dne 28. 9. 2001
med prodajalcem Slovenske železnice Ljub-
ljana, d.d., Ljubljana, ter zastaviteljico Zedi-
no Sultanić kot kupcem, v zavarovanje de-
narne terjatve upnika Bank Austria Credi-
tanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, v
višini 46.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2002

Z 2001/00937 IZ-5278
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 738/2001 z dne 31. 7. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00937 z dne 27. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, in sicer:

1. enosobno stanovanje št. 6, v pritličju,
v izmeri 16,45 m2,

2. enosobno stanovanje št. 12, v prvem
nadstropju, v izmeri 50,71 m2,

3. enosobno stanovanje št. 2, v pritličju,
v izmeri 44,37 m2,

4. dvosobno stanovanje št. 14, v prvem
nadstropju, v izmeri 51,66 m2,

5. dvosobno stanovanje, v pritličju, v
izmeri 47,67 m2,

in se nahajajo v stavbi na Barvarski 7 v
Mariboru, na parc. št. 1376 in so pripisane
zk. vl. št. 752, k.o. Maribor-grad, in so last
dolžnika Rimskokatoliške škofije Maribor,
Škofijski ordinariat Maribor, Slomškov trg
19, Maribor, na podlagi:

1. kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8.
1997 (stan. št. 6, Barvarska ul. 7),

2. kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6.
2001 (stan. št. 12, Barvarska ul. 7),

3. pogodbo o prodaji stanovanja št. 2,
na Barvarski ul. 7 z dne 18. 10. 2000,

4. kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 14, na Barvarski ul. 7 z dne
29. 5. 2000,

5. menjalne pogodbe z dne 15. 3. 2001
(stan. na naslovu Barvarska ul. 7),

v korist upnice Zveze bank, registrirane
zadruge z omejenim jamstvom (Bank und
Revisionverband, reg. Gen.m.b.H9 A-9010
Klagenfurt/Celovec, Paulitchagasse 5-7,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
1,000.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2002

Z 2001/00860 IZ-6097
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00860 z dne
12. 3. 2002, je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 8, v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Lovrenc na Pohorju, Šolska 16, v
skupni izmeri 61,45 m2, s pripadajočim klet-
nim prostorom v izmeri 6,48 m2, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah in na fun-
kcionalnem zemljišču stan. hiše, stoječe na
parc. št. 162/3, vl. št. 8, k.o. Lovrenc na
Pohorju, ki je last Antona Pisnika do celote,
dne 12. 3. 2002 na naroku zarubljena v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 18.000
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2002

Z 96/2000 IZ-10096
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 96/2000 z dne 7. 8. 2000,
je bil v izvršilni zadevi upnice Zveze Bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Pa-
ulitschgasse 5-7, 9010 Celovec, Avstrija, proti
dolžnici in zastaviteljici Zdenki Škodlar, Oma-
hnova ul. 3, Ljubljana, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice v znesku 75.000 EUR s
pp, zarubljena na naroku dne 7. 8. 2000, v
korist upnice s prepovedjo obremenitve in od-
svojitve nepremičnine, ki še ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer apartma z oznako HA 11,
ki se nahja v mansardi poslovno apartmajske-
ga objekta Union, ki stoji na parc. št. 89/4,
vpisani pri vl. št. 1756, k.o. Želeče, v izmeri
52,50 m2, ki je last dolžnice in zastaviteljice,
na temelju kupoprodajne pogodbe št.
01-2000, sklenjeno dne 28. 2. 2000, med
Miks, podjetje za consulting in turizem d.o.o.,
Črtomirova 12, Bled in Šepič, proizvodnja in
trgovina d.o.o. Gradišče pri Materiji 51,
Obrov, kot prodajalcema ter dolžnico in zasta-
viteljico, kot kupcem.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 8. 2000

Z 2002/00036 IZ-6557
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00036,

ki ga je dne 25. 3. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Slovenj Gradcu, je bila ustanovljena na
stanovanju št. 1, ki leži v P. nadstropju stano-
vanjske hiše Kotlje 3/c, Kotlje, ležečem na
parc. št. 93, 94/1, 94/3 in 94/4, k.o. Kotlje,
v skupni izmeri 80,03 m2, ki je last dolžnika in
zastavitelja Branka Pavliniča, roj. 7. 3. 1960
in dolžnice in zastaviteljice Irme Krebs-Pavli-
nič, roj. 3. 4. 1963, oba stanujoča Kotlje 3/c,
Kotlje, vsakega do ene polovice, na podlagi
prodajne pogodbe, št. 393/10051-2002 z
dne 31. 1. 2002, sklenjene med prodajal-
cem Stanovanjskim skladom Republike Slo-
venije, Javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana in
kupcema dolžnikoma in zastaviteljema Bran-
kom Pavliničem in Irmo Pavlinič-Krebs, oba
stanujoča Kotlje 3/c, Kotlje, zastavna pravica
v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 3. 2002

In 8/02 IZ-7431
Dolžniku Šipek Francu, Trg revolucije 4,

Trbovlje, se prepoveduje obremenitev ali od-

tujitev stanovanja št. 28, v Trbovljah, Ope-
karna 2a, ki še ni vpisano v zemljiško knji-
go, vse do izpolnitve obveznosti, ki so pred-
met izvršbe.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 2. 4. 2002

Ig 99/00659 IZ-6083
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni

zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Ljubljana, Območna enota Slovenj Gradec,
Pohorska 12, Slovenj Gradec, zoper dol-
žnico Vlasto Žlabornik, s.p., nazadnje sta-
nujočo Stari trg 28, Velenje, zaradi izterjave
1,244.610 SIT s pp, na podlagi prvega od-
stavka, 4. točke drugega odstavka in četr-
tega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, v zvezi s 15. členom Zako-
na o izvršbi in zavarovanju, s sklepom z dne
5. 3. 2002, dolžnici Vlasti Žlabornik, nazad-
nje stanujoči Stari trg 28, Velenje, v pred-
metnem izvršilnem postopku postavilo za-
časno zastopnico Majdo Kac, Kersnikova
1, Velenje, odvetnico iz Velenja. Začasna
zastopnica bo zastopala dolžnico v tem izvr-
šilnem postopku vse dotlej, dokler dolžnica
sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 3. 2002

Amortizacije

N 37/2001 AM-17189
Na predlog Slakan Vincenca, stanujoče-

ga Šentjur, Šibenik 25, zastopanega po odv.
Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukaj-
šnjem sodišču postopek za razveljavitev za-
časnice št. 424, za 151 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 424/B,
za 427 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, ki ju je izdal Cetis graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 51/2001 AM-17194
Na predlog Nade Smode, stanujoče C.

na grad 29a, Celje, zastopane po odv. Iva-
nu Levcu iz Celja je bil uveden pri tukaj-
šnjem sodišču postopek za razveljavitev za-
časnice št. 429, za 93 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 429/B,
za 263 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, ki ju je izdal Cetis graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I P1 728/97 SR-6044
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
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Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Miloš Marin Mileto, Videm 1, Cer-
knica, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 98.723,60 SIT 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 Miloš Marin Mileti, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasni za-
stopnik, odvetnik Miroslav Cerar, Kersniko-
va 6/II, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
728/97, 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

I P1 172/2001 SR-6124
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Nijazu Draganoviču, Rašiška 6, Ljub-
ljana, zaradi plačila 606.414,30 SIT s pp,
dne 11. 3. 2002 sklenilo:

toženi stranki Nijazu Draganoviču, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Bogataj Valter, Mikloši-
čeva 38, Ljubljana, ki bo zastopal toženo
stranko v postopku zaradi plačila
606.414,30 SIT.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2002

I P1 1322/2001 SR-6555
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Ivanu Delaču, Polje cesta VI/2, Ljub-
ljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 1,003.375,10 SIT s pp, dne 21. 3.
2002 sklenilo:

toženi stranki Ivanu Delaču, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Tomaž Čad, Štihova 4, Ljubljana,
ki bo zastopal toženo stranko v postopku
zaradi plačila 1,003.375,10 SIT.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2002

P 358/2002 SR-7450
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci Zlati Štiblar Kisič v pravdni zadevi tožeče
stranke Irene Ban Vidović, Gradež 44a, Tur-
jak, proti toženi stranki Nenadu Vidoviću,
neznanega bivališča, zaradi razveze zakon-

ske zveze, dodelitve otrok in plačevanja pre-
živnine, dne 25. 3. 2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Nenadu Vidoviću, naslov ne-
znan, postavlja začasna zastopnica odvetni-
ca Maja Kristan iz Ljubljane, Cigaletova 1/I.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler
tožena stranka ne bo nastopila pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2002

P 353/2001 SR-7453
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke 1. Lee Goltes in 2.
Tine Goltes, obe Ižanska 49, Ljubljana, ki ju
zastopa odvetnik Jože Hribernik iz Ljubljane,
proti toženi stranki 1. Dušanu Goltesu, Rož-
na dolina c. V/27, Ljubljana, 2. Alenki Vid-
mar, Ulica Franca Mlakarja 28, Ljubljana, ki
ju oba zastopa odvetnica Jana Batinič iz Ljub-
ljane in 3. Bojanu Goltesu, Kidričeva 22/b,
Koper, sedaj neznanega bivališča, zaradi
ugotovitve, da sodi v zapuščino ena šestina
vrednosti osebnega avtomobila Fiat cinque-
cento in da ena polovica nevpisanega objek-
ta – delavnice ni sestavni del zapuščine, pcto
2,100.000 SIT, dne 13. 3. 2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena ZPP se tretjetožencu Bojanu Gol-
tesu, neznanega bivališča, postavlja zača-
sna zastopnica odvetnica Tajka Golob, Trdi-
nova 3/IV iz Ljubljane, ki bo zastopala stran-
ko v pravdni zadevi opr. št. P 353/2001-I,
vse dokler tretjetoženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopita pred sodiščem oziro-
ma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2002

I 8/200 SR-7451
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni za-
devi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, zoper dolžnika Alberta Sitarja,
stan. Kvedrova 5 a, Sevnica, zaradi izterja-
ve 51.132,50 SIT, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku in 15. čle-
nom Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:

dolžniku Albertu Sitarju, nazadnje stanu-
jočem Kvedrova cesta 5 a, Sevnica, se po-
stavi začasni zastopnik, odvetnik Mirko Ra-
tej, Glavni trg 32, Sevnica.

Začasni zastopnik bo v zgoraj navede-
nem izvršilnem postopku zastopal dolžnika,
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 26. 3. 2002

Oklici dedičem

D 284/2001 OD-6554
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po

okrajni sodnici Metki Jazbec, v zapuščinski
zadevi po dne 22. 4. 2001 umrlem Zupanc

Mirku, roj. 6. 8. 1953, državljanu Republi-
ke Slovenije, nazadnje stan. Mislinjska Do-
brava 51, Šmartno pri Slovenj Gradcu, na
podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 5. členom Zakona o nepravdnem
postopku, dne 18. 3. 2002 sklenilo:

zakoniti dedinji Zupanc Bianki, nazadnje
stan. Berlin, Nemčija, sedaj neznanega bi-
vališča, vse v zapuščinskem postopku, ki
se vodi pod opr. št. D 284/2001, kot zača-
sni zastopnik postavi Došen Simon, stan.
Na Šancah 27, Ravne na Koroškem, stro-
kovni sodelavec Okrajnega sodišča v Slo-
venj Gradcu.

Začasni zastopnik bo zastopal zakonito
dedinjo v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi
dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne bo-
sta nastopila pred sodiščem oziroma dokler
ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 3. 2002

N 1/2002 PO-7455
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče posto-

pek pod opr. št. N 1/2002, o dokazovanju
smrti za pogrešano Anico Margerito Zajc,
hči Ivana in Rozalije roj. Zelenc, roj. 21. 5.
1946 v Plužnjah, nazadnje stanujoča Pluž-
nje 39, Cerkno.

Po podatkih iz spisa od 2. 12. 2000
dalje za pogrešanko ni več nobenih sledi,
niti se ni več pojavila tako, da ni mogoče
zaključiti drugega, kot da je omenjena tiste-
ga dne pri pohodu na hrib Jelnk umrla, če-
prav kljub obsežnemu iskanju doslej niso
našli njenega trupla ali posmrtnih ostankov.

Sodišče je postopek za dokazovanje
smrti začelo na predlog predlagatelja - iz-
venzakonskega partnerja pogrešane, Mate-
ja Petrnela, stanujoč Plužnje 39, Cerkno.
Predlagatelj ima zaradi ureditve civilnih ra-
zmerij, pravic in obveznosti družine pogre-
šanke pravni interes, da se za njegovo iz-
venzakonsko partnerico Anico Margerito
Zajc formalno ugotovi, da je umrla. Pogre-
šani Anici Margeriti Zajc je bila postavljena
skrbnica Vojka Rot.

Pogrešano, kot tudi vse druge, ki kaj
vedo o njenem življenju pozivamo, da to
sporočijo sodišču v 30 dneh po objavi okli-
ca v Uradnem listu RS in na oglasni deski,
ker bo sodišče po poteku tega roka pogre-
šano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 28. 3. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Izbrisi

MURSKA SOBOTA

Rg-7456
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2001/00260 z dne 19. 12.
2001, pod št. vložka 1/02008/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična št.: 5807743
Firma: Contal Javernik & CO, Podjetje

za elektroniko, finance in računovod-
stvo, Videm ob Ščavnici d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Videm 14a, 9244 Videm ob
Ščavnici

Osnovni kapital: 119.564 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzameta Je-
vernik Branko, Videm 14a, Videm ob Ščav-
nici, vložek: 59.782 SIT, odgovarja s svojim
premoženjem, vstop: 30. 6. 1993; Javer-
nik Damjan, Videm 14a, Videm ob Ščavnici,
vložek: 59.782 SIT, odgovarja s svojim pre-
moženjem, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstakva 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane dru-
žbe. Pravnik pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3326/2001 Rg-7460
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba PIA, poslovno svetovanje, po-

sredništvo in promet nepremičnin,
d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2389/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 12. 12.
2001.

Družbenik Baraga Boromir, stanujoč v
Izoli, Ulica Emilia Driolia št. 11, izjavlja, da
družba nima zaposlenih delavcev, nima ne-
poravnanih zapadlih obveznosti, ima ureje-
na vsa razmerja s tretjimi. Družbenik pre-
vzema obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po poplačilu vseh obveznosti in izbrisa
družbe iz sodnega registra se premoženje,
pravice in obveznosti družbe prenesejo na
Bogomirja Barago, ki prevzame v last in po-
sest:

a) vsa osnovna sredstva, ki bodo na pod-
lagi bilance stanja na dan 31. 12. 2002
vpisana v knjigi osnovnih sredstev družbe v
višini neodpisane vrednosti osnovnih sred-
stev,

b) poslovni prostor št. 15 v izmeri
121,40 m2, v II. nadstropju objekta Ob Ogr-

lici - faza C - sedaj Ferrarska ulica št. 12,
Koper, ki stoji na parc. št. 1460, k.o. Ko-
per, ki ga je družba pridobila v last in posest
na podlagi prodajne pogodbe št. 68/96 z
dne 3. 4. 1996, ki je notarsko overjena pri
notarju Dravu Ferligoju, dne 4. 7. 1996,
pod opravilno št. 2928/96.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2002

Srg 390/2002 Rg-7462
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba EL SHOP proizvodnja elektro

naprav in opreme, trgovina, posredova-
nje in zastopanje d.o.o., Sežana, Parti-
zanska 12 a, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4179/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 13. 3. 2002.

Družbenik Štolfa Dušan, stanujoč Dol
pri Vogljah 23A, izjavlja, da ima družba po-
plačane vse obveznosti in urejena vsa ra-
zmerja z delavci ter da prevzema obvez-
nost plačila vseh morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po izbrisu družbe iz sodnega registra
pripada premoženje družbe družbeniku.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2002

Srg 153/2002 Rg-7463
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Marino Izola, podjetje za ko-

vinsko galanterijo, d.o.o. Jagodje 41,
Izola, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4256/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
15. 1. 2002.

Družbenik Pahović Marino, stanujoč v
Jagodju št. 41, Izola, izjavlja, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni-
ma obveznosti ter da za vse morebitne ob-
veznosti družbe družbenik odgovarja v za-
konsko določenem roku z vsem svojim pre-
moženjem.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, preide v last družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2002

LJUBLJANA

Srg 00409/2002 Rg-6536
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig v zvezi s predlo-
gom predlagatelja za prenehanje po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-

tra družbe E-GEA Dragar & CO., podjetje
za poslovno in podjetniško svetovanje k.d.,
Ljubljana, Kovačeva 1 A, objavlja sklep:

E-GEA Dragar & CO., podjetje za po-
slovno in podjetniško svetovanje k.d.
Ljubljana, Kovačeva 1 A, reg. št. vl.
1/33122/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabniki so Dragar Aleš, Kovačeva 3,
Ljubljana, Car Matjaž, Ljubljana, Klemenova
120, Rus Matjaž, Ljubljana, Dunajska 85 in
Česnik Mojca, Ane Galetove 11, Grosuplje,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje, vsakemu do 1/4.

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 01216/2002 Rg-6541

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-
ni sodnici Marji Mächtig v zvezi s predlo-
gom predlagatelja za prenehanje po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Tavčar Edo d.o.o., podjetje za
konzulting in zastopanje, Ljubljana Polje, An-
žurjeva 8 B, objavlja sklep:

Tavčar Edo d.o.o., podjetje za kon-
zulting in zastopanje, Ljubljana Polje,
Anžurjeva 8 B, reg. št. vl. 1/17103/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 1. 2. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tavčar Edo, Ljubljana Po-
lje, Anžurjeva 8, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002

Srg 01099/2002 Rg-6544

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-
ni sodnici Marji Mächtig v zvezi s predlo-
gom predlagatelja za prenehanje po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Elitus, Proizvodnja, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Murnova 1, Kamnik, objavlja
sklep:
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Elitus, Proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., Murnova 1, Kamnik, reg. št. vl.
1/04206/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Usenik Borut, Murnova uli-
ca 1, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
2,038.900 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v 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 10396/2001 Rg-9938
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Lackner, hladilna tehnika, d.o.o., Tržaška
132, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Lackner, hladilna tehnika,
d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana, objavlja sk-
lep.

LACKNER, hladilna tehnika, d.o.o., Tr-
žaška 132, Ljubljana, reg. št. vl.
1/16599/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 6.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in ure-
jena so vsa razmerja z dleavci.

Ustanovitelj je Lackner Qunther, Florian
Groeger Strasse 1, Celovec, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kaptail v znesku
2,100.000 SIT prenese v celoti na Lackner
Qunther, Celovec.

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 12. 7. 2001

NOVA GORICA

Srg 322/2002 Rg-6127
Družba Avtogorenšček, Podjetje za

prodajo in servisiranje avtomobilov
d.o.o., s sedežem v Kobaridu, Goriška
cesta 6, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-1682-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 8. 3. 2002.

Ustanovitelja družbe sta Melita Goren-
šček in Marijan Gorenšček, oba Goriška

cesta 6, Kobarid, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 3. 2002

Srg 279/2002 Rg-7446
Družba V & B, Podjetje za proizvodnjo

in storitveno dejavnost d.o.o., Nova Go-
rica, s sedežem Kidričeva ulica 26, Nova
Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-3133-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 22. 2. 2002.

Ustanovitelja družbe sta Birsa Vojko, Ki-
dričeva ulica 26, Nova Gorica in Uhelj Bo-
jan, Štanjel 150, Štanjel, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostala po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 3. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

JADRALNI KLUB SCORPION, Pod
gozdom, Cesta IV 20, Grosuplje, štampi-
ljko pravokotne oblike z vsebino: JADRAL-
NI KLUB Scorpion, GROSUPLJE, tel.:
041-651-158, 041-668-788, na desni
strani je lik škorpijona. gns-84728

Konjeniški klub Ljubljana, Stožice 28,
Ljubljana preklicuje dva enaka pečata Kasa-
ške sekcije Konjeniškega kluba Ljubljana.
Pečat je okrogel, na vrhnjem robu ima napis
Konjeniški klub Ljubljana, v sredini ima pod-
kev, spodaj pa ob roku: Ljubljana Stožice;
med podkvijo in napisom Ljubljana Stožice
ima napis Kasaška sekcija. Ob-67649

MM – 2 d.o.o., Cesta Dolomitskega
odreda 10, Ljubljana, štampiljko pravo-
kotne oblike z napisom MM – 2 d.o.o.
Ljubljana. gnu-84601

Priglasitveni list

Atelšek Petrič Ida s.p., Vreskovo 25,
Trbovlje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 039738/0384/00-66/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnr-84754

Cajner Ivan, Pokopališka 1, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-203/94,
izdan dne 19. 4. 1994. gng-84790

Debevc Alojzija, Srednja pot 12, Tržič,
obrtno dovoljenje,
š t .   0 3 4 7 2 9 / 0 1 0 0 / 0 0 - 6 8 / 1 9 9 5 .
gnl-84760

Diskoteka in Blue - Križman Patrik s.p.,
Hrušica 100, Podgrad, priglasitveni list,
opravilna št. 038-20/2000, izdan dne
1. 6. 2000. gnu-84651

Kastelic Antonija s.p., Stična 52/a,
Ivančna Gorica, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 027844/0095/00-19/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnb-84995

Kojterer Vladimir, Spodnje Sečovo
70/b, Rogaška Slatina, priglasitveni list,
opravilna št. 54-0164/94. gns-84478

Korošec Ferdinad, Čopova 3, Črno-
melj, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0568/96, mat. št. 5546153.
gne-84542

Kovačec Milenka, Gorkega ulica 23,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-4495/96, izdan dne 15. 2. 1996.
gng-84915

Kryeziu Fehim, Maroltova 3, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna
št. 27-1550/94, izdan dne 28. 12. 1994.
gnm-84984

Ladiha Robert, Dekani 255, Dekani,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 017549/2177/00-27/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnx-84752

Lavrenčič Branko, Lokavec 40/b, Aj-
dovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. in obrtno dovolenje,
št. 006161/1335/00-01/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnb-84620

Lavrenčič Branko, Lokavec 40/b, Aj-
dovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 06016/0976/00-11/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnz-84621

Mastnak Branko, Kačji dol 14, Pod-
plat, priglasitveni list, opravilna
št. 54-0841/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnt-84602

Mravlje Jožef, Klavčičeva 3, Kamnik,
priglasitveni list, opravilna
št. 15-0472/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnb-84645

Munja Milivoj, IX. korpus 16, Izola -
Isola, priglasitveni list, opravilna
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št. 013-0264-94, izdan dne 25. 5. 1994
in 10. 8. 1998. gnp-84635

Mušič Janez s.p., Testenova ulica 14,
Mengeš, priglasitveni list, opravilna
št. 06-0838-94, izdan dne 19. 10. 1994.
gnz-84546

Oblak Martina, Babno 4/a, Celje, obrt-
no dovoljenje,
št. 050547/2437/01-13/1996 - repre-
zentativno, izdano dne 1. 8. 1996.
gnl-84485

Osolnik Stanislav, Jelovškova ulica 9,
Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 06-824/94, izdan dne 14. 10. 1994.
gny-84647

Petrovič Ljubomir, Ulica Franceta Ma-
rušiča 4, Izola - Isola, priglasitveni list,
opravilna št. 13-1145/98, mat.
št. 1068741 000, izdan dne 15. 4. 1998.
gny-84572

Pfajfar Janez s.p., Cankarjeva 18, Ra-
dovljica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1801/96, izdan dne 6. 6. 1996.
gnx-84523

Popović Ljubica, Hrast 6, Suhor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 34003694.
gnn-84512

Relief Ennio Vivoda s.p., Kolarska 18,
Koper - Capodistria, obrtno dovoljenje,
š t .   0 5 3 8 0 7 / 2 9 8 9 / 0 1 - 2 7 / 1 9 9 8 ,
ser.št. 70358, izdano dne 15. 4. 1998.
gnu-84626

Samec Bogomir s.p., Ulica solidarno-
sti 2, Litija, priglasitveni list, opravilna
št. 23-0055/98, matična št. 1272349,
izdan dne 21. 12. 1998. gnn-84508

Sentočnik Gorazd, Velika Pirešica
10/a, Žalec, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 31402-2223/01 in obrtno dovo-
ljenje, izdana dne 1. 5. 1999. gnv-84975

Skok Marjan s.p., Restavracija Gastro,
Rajšpova ulica 16, Ptuj, odločbo o obrt-
nem dovoljenju,
št. 046360/1693/00-52/1995, izdana
dne 6. 3. 1995, izdala OZS. gnb-84624

Sršan Dragan s.p., Ljubeljska ulica 19,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 032918/0717/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnt-84727

Šimnic Franc, Poljšica pri Gorjah 26,
Zgornje Gorje, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 060989/4029/01-54 1999 in
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana
dne 12. 4. 1999, izdala OZS. gnj-84762

Škrinjar Janez s.p., Vajdova 33, Se-
mič, odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 1 5 2 6 5 / 0 0 4 7 / 0 0 - 1 5 / 1 9 9 5 .
gnh-84418

Turk Jože, Mali Orehek 6/a, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1217-94. gnc-84619

Urh Anton, Stara Fužina 56, Bohinjsko
Jezero, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 014097/0108/00-54/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gny-84722

Vehovec Bogdan, Mlakarjeva 68, Šen-
čur, odločbo o obrtnem dovoljenju,

št. 075242/4576/01-28/2001, izdana
dne 6. 8. 2001. gnj-84737

Vernig Terezija, Cesta v Megre 1, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-952/94,
izdan dne 11. 11. 1994. gnk-84511

Žokvič Alojz s.p., Čardar 4, Črnomelj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 051239/0751/01-15/1997, izdala
OZS. gns-84528

Potne listine

Anastasov Ljuben, Hradeckega 84,
Ljubljana, potni list, št. BA 773733, izda-
la UE Ljubljana. gnu-85001

Bajrič Enes, Pahorjeva 3, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 404100.
gnm-84709

Bavdaž Andreja, Cesta Cirila Tavčarja
13, Jesenice, potni list, št. BA 618248.
gnl-84935

Bednjač Jasna, Srednjevaška 1, Ško-
fljica, potni list, št. CA 34370, izdala UE
Ljubljana. gng-84665

Beltram Darja, Orehovlje 1/g, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 25688,
izdala UE Nova Gorica. gnm-84584

Bergant Rajko, Ulica bratov Greifov 32,
Maribor, potni list, št. BA 745507.
gni-84963

Bergoč Frančiška, Sp. Škofije 135/c,
Škofije, potni list, št. BA 224417.
gns-84453

Bezjak Matej, Prvenci 5/d, Markovci,
potni list, št. CA 32888. gng-84965

Bibič Ivan, Vidova pot 41, Bizeljsko,
potni list, št. AA 748632, izdala UE Breži-
ce. gnd-84493

Bratinščak Boštjan, Ul. Rajh Nade 8,
Ljutomer, potni list, št. AA 526212, izdala
UE Ljutomer. gnm-84459

Brun Mojca, Livada 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 62586, izdala UE LJubljana.
gnv-84725

Bukovec Tatjana, Ul. Metoda Mikuža
10, Ljubljana, potni list, št. BA 247325,
izdala UE Ljubljana. gnw-84949

Cajhen Karel, Papirniški trg 18/a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 817751, izdala UE
Ljubljana. gnf-84541

Cvek Mojca, Koritnica 22, Grahovo ob
Bači, potni list, št. BA 978066.
gnp-84581

Čampa Jaka, Ulica Slavka Gruma 76,
Novo mesto, potni list, št. BA 991523.
gnp-84456

Čaušević Sanela, Opekarska cesta 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 972996, izda-
la UE Ljubljana. gnn-84783

Čulibrk Daliborka, Ulica Luke Svetca
1, Litija, potni list, št. BA 549313, izdala
UE Litija. gns-84928

Debelak Jani, Pristava pri Leskovcu
20, Leskovec pri Krškem, potni list, št.
BA 917881, izdala UE Krško. gnt-84902

Dirnbek Milan, Preradovičeva 29, Ma-
ribor, potni list, št. P00132654.
gnb-84895

Dužič Sebastijan, Trate 11, Zgornja
Velka, potni list, št. BA 966654, izdala
UE Pesnica. m-393

Faganel August, Miloševa ulica 10, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 105249, izdala UE Nova Gorica.
gnp-84831

Fakin Filipina, Cesta 24. junija 84,
Ljubljana, potni list, št. AA 169144, izdala
UE Ljubljana. gnm-84884

Farizi Ali, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
81, Lendava - Lendva, potni list, št. BA
764818, izdala UE Lendava. gno-84957

Gadnik Edvin, Grgar 141, Grgar, potni
list, št. BA 122783, izdala UE Nova Gori-
ca. gnj-84587

Gregl Rajko, Badovinčeva 4, Laško,
potni list, št. AA 260284. gnz-84496

Hari Janja, Sp. Vas 5/a, Polhov Gra-
dec, potni list, št. AA 502994.
gnc-84494

Hribernik Sabina, Partizanska cesta
38, Dol pri Hrastniku, potni list, št. BA
393521, izdala UE Hrastnik. gnb-84495

Hušić Refika, Ljubljanska 5, Rakek,
potni list, št. BA 558344. gng-84740

Ivekovič Sergej, Sp. Kostrivnica 32,
Podplat, potni list, št. BA 863304, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnz-84896

Jagodić Stanislav, Ljubljanska cesta
4/d, Grosuplje, potni list, št. BA 198054,
izdala UE Grosuplje. gne-84892

Jocif Bojan, Delavska 56, Kranj, potni
list, št. BA 859309. gnw-84674

Kaurin Brigita, Koželjeva 8/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 950624, izdala UE
Ljubljana. gnm-85009

Kepec Gregor, Zalog pod Sv. Trojico
5, Dob, potni list, št. BA 831293, izdala
UE Domžale. gno-84557

Kern Milenka, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 110709, izdala UE
Ljubljana. gns-84486

Klarica Dragan, Vidalijeva ulica 8, Pi-
ran - Pirano, potni list, št. AA 484702.
gnh-84714

Ključanin Maja, Cesta železarjev 13,
Jesenice, potni list, št. BA 802184.
gni-84663

Korbar Vilma, Ljubljanska cesta 34,
Novo mesto, potni list, št. AA 758018,
izdala UE Novo mesto. gnq-84455

Kordiš Jožef, Hrib 13, Loški Potok,
potni list, št. AA 882556. gnw-84899

Korene Irena, Mislejeva 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 444515, izdala UE Ljub-
ljana. gng-84465

Kos Jurij, Gaberje pri Dobovi 6, Dobo-
va, potni list, št. P00183496. gnk-84636

Kos Nada, Kozjak nad Pesnico 35,
Zgornja Kungota, potni list, št. BA
169969, izdala UE Pesnica. m-399

Kosić Željko, Mekinje, Neveljska pot
8/a, Kamnik, potni list, št. BA 797769,
izdala UE Kamnik. gnk-84986



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 35 / 19. 4. 2002 / Stran 3211

Kranjc Alojzija, Rečica ob Savinji 137,
Nazarje, potni list, št. BA 515563, izdala
UE Mozirje. gnu-84851

Kranjc Lenart, Belačeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 900902, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-84868

Kregar Lilijana, Krivec 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 292360, izdala UE Ljublja-
na. gnf-85016

Kuhar Manuela, Cven 19/a, Ljutomer,
potni list, št. BA 709893, izdala UE Ljuto-
mer. gnh-84814

Kumar Irena, Majde Vrhovnikove ulica
32, Ljubljana, potni list, št. BA 797251,
izdala UE Ljubljana. gnb-84720

Kuzelj Denis, Rozmanova 68/e, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 5468.
gnh-84689

Laginja Miran, Strma pot 32, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 68285, izdala UE Koper.
gnk-84836

Lah Mateja Tatjana, Zgornje Stranje
28/b, Kamnik, potni list, št. BA 931200,
izdala UE Kamnik. gnn-84733

Lauks Daniela, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 15541, izdala UE
Ljubljana. gnx-84498

Leskošek Romanca, Jenkova 39, Ve-
lenje, potni list, št. AA 442431.
gnq-84705

Lešnik Gregor, Kraigherjeva 8/a, Ve-
lenje, potni list, št. BA 465911.
gnu-84876

Liđan Edis, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, potni list, št. CA 28872, izdala
UE Ljubljana. gny-84997

Likar Jure, Sončni grič 3, Velenje, pot-
ni list, št. AA 951589. gnt-84577

Lukman Aljaž, Turkova ulica 15, Med-
vode, potni list, št. AA 618631, izdala UE
Ljubljana. gnd-84443

Lutar Klotilda, Gregorčičeva 7, Mari-
bor, potni list, št. AA 228253. gnx-84448

Marolt Ana, Mlinska cesta 2, Bled, pot-
ni list, št. BA 857644. gnx-84648

Matjašec Franc, Gomilica 114, Turni-
šče, potni list, št. BA 192027, izdala UE
Lendava. gnn-84958

Mavrič Marjana, Ulica Ivana Regenta
36, Piran - Pirano, potni list, št. BA
576443, izdala UE Piran. gnd-84943

Milič Stanislav, Lužiško srbska 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 988977, izda-
la UE Ljubljana. gnc-84444

Nunar Joža, Zgornja Bela 50, Pred-
dvor, potni list, št. AA 300401.
gnr-84779

Odlazek Vojko, Puterlejeva ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 453455, izda-
la UE Ljubljana. gne-84792

Oduro Lidija, Za partizanskim domom
11, Ljubljana, potni list, št. BA 591793,
izdala UE Ljubljana. gnl-84585

Oduro Simonetta, Za partizanskim do-
mom 11, Ljubljana, potni list, št. BA
591799, izdala UE Ljubljana. gnn-84583

Oduro Sophia, Za partizanskim domom
11, Ljubljana, potni list, št. BA 591792,
izdala UE Ljubljana. gns-84582

Ogrin Taylor Zdenka, Linhartova 19,
Ljubljana, potni list, št. AA 273972, izdala
UE Ljubljana. gnh-84739

Omahna Janez, Kokošnje 3, Dob, pot-
ni list, št. AA 366293, izdala UE Domža-
le. gni-84838

Pantar Anton, Podpreska 5/a, Koče-
vje, potni list, št. AA 583438, izdala UE
Kočevje. gnd-84843

Pasar Marinka, Grajski trg 38, Žužem-
berk, potni list, št. BA 921787.
gnd-84593

Pavlin Aleš, Mariborska cesta 86, Dra-
vograd, potni list, št. BA 690430, izdala
UE Dravograd. gno-84757

Perkić Miljenko, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, potni list, št. BA 942029, izdala UE
Kranj. gnj-84887

Peršolja Klavdija, Hruševlje 11, Dobro-
vo v Brdih, potni list, št. AA 888137, izda-
la UE Nova Gorica. gnd-84697

Petrovski Bojan, Gosposvetska ulica
13, Kranj, potni list, št. AA 922387.
gnh-84964

Plahuta Jožef, Trnoveljska 59, Celje,
potni list, št. AA 567328. gny-84447

Plahuta Marija, Trnoveljska 59, Celje,
potni list, št. AA 567327. gnz-84446

Poje Jože, Pot Draga Jakopiča 23,
Ljubljana, potni list, št. AA 307348, izdala
UE Ljubljana. gnp-84856

Potušek Helena, Gabersko 32, Trbov-
lje, potni list, št. BA 749691. gni-84938

Primožič Tanja, Dolenji Boštanj 130,
Boštanj, potni list, št. CA 39404.
gnc-85019

Rakovec Jožica, Ulica bratov Tuma 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 165199, izda-
la UE Ljubljana. gnx-84573

Rama Flurija, Clevelandska 29, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 448458, izdala UE
Ljubljana. gnb-84670

Ribič Ernest, Erjavčeva c. 22, Ljublja-
na, potni list, št. CA 34683, izdala UE
Ljubljana. gnu-84676

Rutnik Bojan, Gorenje pri Zrečah 5/a,
Zreče, potni list, št. BA 274836, izdala
UE Slovenske Konjice. gnd-84668

Sahiti Ahmet, Dobja vas 124, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 424766,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-84835

Sazdov Blagoj, Vrhovci XIX/2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 827977, izdala UE
Ljubljana. gnk-84786

Senica Milan, Pod vrtačo 18, Sevnica,
potni list, št. AA 159265. gnj-84812

Sever Slavko, Tivolska cesta 13, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 473688, izdala UE
Ljubljana. gnp-84706

Sitar Ivanka, Dobro polje 12/a, Brez-
je, potni list, št. BA 134412. gne-84692

Smrekar Darinka, Smolnik 18, Ruše,
potni list, št. AA 383464. gnv-84675

Spasojević Mića, Merčnikova ulica
1/a, Ljubljana, potni list, št. BA 681224,
izdala UE Ljubljana. gnl-84785

Stojanović Jelenko, Pod gabri 11, Ce-
lje, potni list, št. BA 710786. gnf-84941

Stritar Franc, Gorenjska cesta 22,
Medvode, potni list, št. BA 732081, izda-
la UE Ljubljana. gny-84497

Suljevič Alen, Breg 40, Ribnica, potni
list, št. BA 778760. gns-84503

Šepetavec Jani, Trubarjeva 16, Nova
Gorica, potni list, št. BA 810907, izdala
UE Nova Gorica. gni-84588

Šerbec Miha, Prušnikova 54, Ljublja-
na, potni list, št. BA 827671, izdala UE
Ljubljana. gnk-84611

Tomaž Alenka, Litijska 123, Ljubljana,
potni list, št. AA 471027, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-84569

Topler Jernej, Ob potoku 7, Radlje ob
Dravi, potni list, št. BA 0871347, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnn-84487

Veselinović Dragana, Stara slovenska
ulica 3, Ljubljana, potni list, št. BA
239791, izdala UE Ljubljana. gnn-84458

Vincan Marko, Radnička 11, Umag,
potni list, št. BA 918948, izdala UE Ko-
per. gnc-84719

Vrtovec Maksimiljana, Vojkovo nabre-
žje 22, Koper - Capodistria, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 75846, izdala UE
Koper. gnf-84466

Zajc Tomaž, Švabičeva ulica 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 662529, izdala UE
Ljubljana. gnw-84724

Zajić Srđan, Staničev trg 17, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 578472.
gnq-84830

Zudić Fulvia, Parecag 8, Sečovlje - Sic-
ciole, potni list, št. AA 505932, izdala UE
Piran. gnj-84712

Žgur Jernej, Hrašče 147, Postojna,
potni list, št. P00061209. gnm-84784

Žorman Branko, Zg. Bistrica 163, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. AA 487514.
gnu-84901

Osebne izkaznice

Ažnoh Franja, Vrhe 59/b, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 618519.
gns-84828

Balant Alojzija, Ulica Dušana Kebra 16,
Litija, osebno izkaznico, št. 693339.
gnx-84998

Beganović Elma, Pot na zali rovt 11,
Tržič, osebno izkaznico, št. 993925.
gnl-84460

Begić Sefija, Pot na Rakovo jelšo 301,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 8503.
gnq-84930

Begić Sejad, Rozmanova ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1020615.
gnu-84801
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Bele Amalija, Kanjiče 16, Štore, oseb-
no izkaznico, št. 162122. gnt-84452

Berlič Jožefa, Zg. Duplek 84/a, Spod-
nji Duplek, osebno izkaznico, št. 379766.
gnm-84834

Bernik Julija, Bavdkova ulica 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 846841.
gno-84457

Bezjak Smiljan, Krčevina pri Vulbergu
159/f, Ptuj, osebno izkaznico,
št. 683115. gnr-84704

Boltez Iztok, Cesta Staneta Žagarja
58/c, Kranj, osebno izkaznico,
št. 296038. gnf-84491

Božjak Marjana, Adamičeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 383521.
gni-84513

Bratož Spasenija, Franketova 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 143683.
gni-84988

Buda Uroš, Potrčeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 11758. gnw-84599

Cajhen Magdalena, Ocvirkova 33,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 546316. gno-84657

Camplin Robert, Hermana Potočnika
25, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1005101. gnc-84944

Cerar Janez, Volčji potok 27, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 66885.
gnv-84925

Cotman Marta, Mlakarjeva ul. 16, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 1056782.
gns-84553

Čeh Gregor, Streliška ulica 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 312912.
gnq-85005

Černigoj Marijan, Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 727593. gnu-84451

Čoklc Matic, Dušana Kvedra 24, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 231751.
gnr-84454

Črnivec Tanja, Tuga Vidmarja 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 273768.
gnl-84860

Debenec Frančiška, Drulovka 44/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 574316.
gng-84715

Demšar Ajda, Lovrenčičeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 911078.
gnz-84796

Dirnbek Milan, Preradovičeva 29, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 803276.
gnc-84894

Dobovičnik Mitja, Ulica Sallaumines
10, Trbovlje, osebno izkaznico,
št. 869460. gnz-84571

Dužič Sebastijan, Trate 11, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 290989.
m-392

Fošnarič Kristina, Zagojiči 3, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 800026.
gnj-84816

Frank Mihael, Šujica 43/c, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 241797.
gne-85017

Gaberšček Aleksandra, Grajska 39,
Bled, osebno izkaznico, št. 264525.
gnl-84685

Gajšek Branimir, Zlatorogova 7, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico,
št. 405779. gnp-84756

Golubović Nataša, Rožna ulica 6, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 642773.
gnp-84981

Goričanec Janez, Virmaše 174, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 108955.
gny-84797

Grubar Nataša, Hlebčeva ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 817984.
gni-84688

Habjanič Janez, Bukovci 24, Markov-
ci, osebno izkaznico, št. 698326.
gnl-84710

Hajsan Renata, Zelenica 8, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 843993. gne-84717

Hažić Ema, Šlebingerjev b. 2, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 644438.
gnd-84818

Hrušovar Danijela, Celovška 181, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 712053.
gnt-84777

Jakolič Sebastjan, Krčevina pri Vurber-
gu 58, Ptuj, osebno izkaznico,
št. 709466. gnc-84819

Jazbec Andrej, II. prekomorske briga-
de 58, Koper - Capodistria, osebno iz-
kaznico, št. 34632. gnv-84450

Jenko Pavel, Frankovo naselje 132,
Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 440621. gnd-84968

Jusič Matjaž, Trebinjska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 176013.
gnh-84789

Kastelic Marjeta, Prušnikova 22, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 111509.
gnw-84549

Klemenčič Ana, Sl. Osterca 6, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 551776.
gnk-84461

Klemenčič Doris, Borovniško naselje
2, Kisovec, osebno izkaznico,
št. 365607. gnz-84971

Knavs Darko, Dragomelj 29, Domžale,
osebno izkaznico, št. 851420.
gnr-84654

Kolar Anton, Koritno 28, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 811093.
gnl-84489

Könye Ede, Hodoš 58/a, Hodoš - Ho-
dos, osebno izkaznico, št. 191990.
gnl-84589

Koračin Marko, Grobeljska pot 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1005275.
gng-84990

Koren Rebeka, Remšnik 70, Podvel-
ka, osebno izkaznico, št. 241587.
gnk-84961

Kornet Štefanija, Pestike 5/a, Zavrč,
osebno izkaznico, št. 886934. gnb-84945

Korošec Blandina, Reška ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 391502.
gni-84813

Košmerl Zvonko, Mali log 35/a, Loški
Potok, osebno izkaznico, št. 1093266.
gns-84803

Kozina Frančiška, Kardeljev trg 3, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 270370.
gnm-84959

Krašovec Darja, Šalek 91, Velenje,
osebno izkaznico, št. 5909. gnx-84473

Krebs Aljoša, Hermana Potočnika 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 12619.
gnh-84839

Krelj Petra, Ljubljanska 8, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 147274. gnt-84827

Krivec Simona, Ljubljanska 85, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 8124.
gnj-84537

Kronneger Tine, Podlimbarskega 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263004.
gne-84567

Lauks Daniela, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 476327.
gnw-84499

Lukač Slavko, Palmejeva 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 711900.
gnt-84477

Majer Nataša, Kardeljeva cesta 73,
Maribor, osebno izkaznico, št. 482350.
gny-84597

Malnarič Anton, Puhova ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 783395.
gnc-84919

Marinšek Špela, Kajuhova ulica 2, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico,
št. 412174. gnm-84759

Mavretič Demšar Mojca, Lovrenčičeva
ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 44051. gnb-84795

Misja Adolf, Boreci 4/a, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 418004.
gne-84817

Mlakar Patricija, Sp. Laze 41, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 38763.
gne-84667

Mlakar Petra, Pod goro 5, Krško,
osebno izkaznico, št. 62572. gnf-84666

Mujanović Admir, Delavska ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 297254.
gnm-84859

Murgelj Silvo, Krožna pot 19, Otočec,
osebno izkaznico, št. 122798.
gny-84947

Mustovar Bogdan Živan, Ponoviče 20,
Sava, osebno izkaznico, št. 915462.
gnz-84946

Muzga Janez, Valvazorjeva ulica 38,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico,
št. 990937. gno-84807

Nastran Elizabeta, Linhartova 17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 173446.
gnk-84586

Novak Jože, Slomškova 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 715570.
gns-84978

Novinšek Rok, Župančičeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 854871.
gnj-84987
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Nunar Joža, Zgornja Bela 50, Pred-
dvor, osebno izkaznico, št. 634977.
gns-84778

Oblak Jelka, Zaklanec 18, Horjul,
osebno izkaznico, št. 683139.
gnv-84900

Orozović Nino, Volkmerjeva 22, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 732213.
gno-84682

Osterman Barbara, Grič 13, Logatec,
osebno izkaznico, št. 329808.
gns-84578

Pečnik Andrej, Štula 25, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 213126.
gny-84972

Perkić Miljenko, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 240696.
gni-84888

Pestotnik Janja, Soteska pri Moravčah
9, Moravče, osebno izkaznico,
št. 931421. gnb-84545

Petelinc Boštjan, Pliberškova 20, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 22285.
gnb-84820

Pilič Valburga, Valvasorjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 117867.
gnf-84966

Pogorevc Valerija, Jenkova 5, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 294677. gnq-84555

Poklukar Blaž, Bohinjska Češnjica 44,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 272670. gnn-84683

Ponikvar Jernej, Vavpotičeva 19, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 57315.
gnv-84950

Ponomarenko Tilka, Bidovčeva 22/c,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 983639. gnc-84694

Potokar Roza Marija, Zagradec pri Gro-
supljem 11, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 642111. gnc-84844

Premrl David, Gregorčičeva 46, Dor-
nberk, osebno izkaznico, št. 674876.
gng-84815

Proj Melhior, Zgornja Senica 32/a,
Medvode, osebno izkaznico,
št. 1066929. gns-85003

Rak Ana, Šorlijeva ulica 4, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 598050. gnc-84969

Ratajc Aleksander, Cankarjeva 2, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 877059.
gnz-84596

Ravnihar Jadranka, Bratovševa plo-
ščad 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 844440. gnt-84552

Resnik Aleksander, Sneberska cesta
140/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 233476. gnw-84699

Rogelja Božena Marija, Miren 121, Mi-
ren, osebno izkaznico, št. 789844.
gnk-84686

Rojšek Mojca, Podgrajska cesta 5/a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 430113. gnl-84735

Ropret Simon, Brejčeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 419253.
gnj-84837

Rutar David, Brunov drevored 31, Tol-
min, osebno izkaznico, št. 130729.
gni-84463

Senekovič Angela, Strunjan 67, Porto-
rož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 609548. gnh-84464

Sitar Alojz, Zajčeva ulica 2, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 829184.
gnr-84479

Slaček Blanka, Dragovič 10, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 237872.
gnu-84826

Slatnar Tomaž, Trnovski pristan 34/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 861141.
gnk-84911

Sluga Vojko, Podlože 27/a, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 747907.
gnw-84824

Steinman Miroslava, Sernčeva 9, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 603058.
gny-84897

Svečak Edita, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 232234.
gnf-84920

Šabić Sefija, 9. september 97, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 534622. gnq-84680

Šalja Lulzim, Novakova ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 752670.
gnt-84927

Škreblin Uršula, Škapinova 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 853586.
gnx-84873

Šomić Jasmin, Preglov trg 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 525184.
gni-84488

Špegel Rozalija, Tomšičeva 17, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 733553.
gnw-84474

Štembal Mitja, Blatnica 10, Trzin,
osebno izkaznico, št. 134880.
gnh-84889

Štirn Marko, Clevelandska 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 132939.
gnr-84404

Štruc Janko, Ulica Veljka Vlahoviča 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 218957.
gnq-84634

Šum Miha, Topniška 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 658687.
gng-84565

Tlaker Tomaž, Varpolje 25/a, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 158102.
gnb-84445

Tratnik Dosso Irena, Cankarjeva 31,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 173027.
gnx-84948

Tratnik Pogačar Tatjana, Bilečanska 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 303861.
gnk-84811

Trunk Matjaž, Sladki vrh 10/a, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 352669.
m-384

Ulčnik Dejan, Zelenica 8, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 843990. gnf-84716

Umek Jožefa, Smolenja vas 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 244788.
gnr-84829

Velkavrh Jožefa, Vladimirja Trampuža
4, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 332848. gnd-84793

Verbič Amalija, Hrastov dol 17, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 326597. gno-84607

Vesel Robert, Šentpavel na Dolenj-
skem 8, Šentvid pri Stični, osebno izkaz-
nico, št. 442152. gnl-84560

Vreček Franc, Sr. Bitnje 1, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 515967.
gne-84742

Vrtovec Maksimiljana, Vojkovo nabre-
žje 22, Koper - Capodistria, osebno iz-
kaznico, št. 84073. gne-84467

Vucković Marija, Belokranjska 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 728649.
gnv-84825

Zorman Klemen, Češnjevek 5, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 699458. gnl-84960

Zudić Fulvia, Parecag 8, Sečovlje - Sic-
ciole, osebno izkaznico, št. 706792.
gni-84713

Žagar Bogdan, Osilnica 29, Osilnica,
osebno izkaznico, št. 633500.
gns-84678

Žagar Jožefa, Mencingerjeva ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 18478.
gnl-84810

Žibert Mojca, Prevalje pod Krimom
37/b, Preserje, osebno izkaznico,
št. 216555. gnp-84481

Vozniška dovoljenja

Antler Primož, Soška 9/a, Solkan, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 41852.
gno-84907

Artač Renata, Strugarska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 230468, reg. št. 121117, izdala UE
Ljubljana. gnz-84721

Bandelj Jani, Bošamarin 68, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 42705. gnh-84518

Bavdek Jožef, Delpinova 14, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3478, izdala UE Nova Gorica.
gnd-84618

Begić Sejad, Rozmanova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 184691, reg. št. 184853, izdala UE
Ljubljana. gnv-84800

Bencik Davorin, Kajuhova ulica 13, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38628, izdala UE Ptuj.
gnd-84643

Bergant Črtomir, Hudovernikova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, št. S 1011889, reg. št. 185739,
izdala UE Ljubljana. gnb-85020

Bergant Roman, Tabor 18, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 738086,
izdala UE Žalec. gnr-84579

Bezgovšek Miran, Močilno 2/b, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6369, izdala UE Laško. gnw-84999

Bojič Radenko, Cesta na markovec
17, Koper - Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 16217, izdala
UE Koper. gns-84703

Božič Sebastjan, Volaričeva 2, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 15277. gnb-84770

Branšperger Anita, Korovci 27, Can-
kova, vozniško dovoljenje, št. 33888.
gnx-84773

Brgant Bojan, Mencingarjeva 8, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 28951, izdala UE Jesenice.
gnp-84781

Buda Uroš, Potrčeva ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445066, reg. št. 188463, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-84939

Bukinac Siniša, Plešičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1010693, reg. št. 150346, izdala UE
Ljubljana. gnp-84656

Cafuta Jakob, Draženci 80, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9900,
izdala UE Ptuj. gnn-84433

Cernjak Zdravko, Postojnska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100419, reg. št. 182828, izdala UE
Ljubljana. gnw-84924

Cvek Matjaž, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13315, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnu-84430

Čeh Gregor, Streliška ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1064568, reg. št. 210475, izdala UE
Ljubljana. gnr-85004

Damjanovič Darja, Petkovškovo nabre-
žje 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 245890, reg. št. 165366, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-84787

Davidovič Biljana, Hraše 45/a, Smle-
dnik, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 26/1996.
gnx-84923

Debevc Dušan, Kamnik pod Krimom
98, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 767409, reg. št. 109359, iz-
dala UE Ljubljana. gng-84690

Dejanović Slađan, Ulica Franca Mla-
karja 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1000133, reg.
št. 208993, izdala UE Ljubljana.
gnl-84510

Derenda Franc, Artiče 23/b, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7227, izdala UE Brežice. gnd-84847

Dirnbek Milan, Preradovičeva 29, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,

št. S 494986, reg. št. 96924, izdala UE
Maribor. gnd-84893

Dobovičnik Mitja, Ulica Sallaumines
10, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10547, izdala UE Trbovlje.
gnb-84570

Dužič Sebastijan, Trate 11, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 001530514, reg. št. 12667, izdala
UE Pesnica. m-391

Gaberc Petra, F. Kovačiča 29, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
950765, reg. št. 10579, izdala UE Ljuto-
mer. gny-84422

Gajšek Branimir, Zlatorogova 7, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 20807, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gns-84753

Gobec Damjan, Grobelce 9, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14857, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-84506

Golnar Andreja, Dušana Kvedra 19/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5352, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-84953

Gopinjac Zijad, Frankovo naselje 72,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 25848, izdala UE Škofja
Loka. gnj-84937

Goričanec Janez, Virmaše 174, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20643, izdala UE Škofja Loka.
gnx-84798

Gostej Edi, TNS 11, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 1022013, izdala
UE Litija. gnd-84743

Grabler Dejan, Cankarjeva ulica 11,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. H, št. 18217, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gns-84903

Grabljevec Dušan, Polanškova ulica
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 699630, reg. št. 19253, izda-
la UE Domžale. gnl-84885

Grabnar Bojana, Ardro 7, Raka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12459.
gnf-84566

Gračnar Simona, Vrhovo 33, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5889,
izdala UE Laško. gnq-84980

Grofelnik Andreja, Male Lašče 127,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844111, reg. št. 150926, iz-
dala UE Ljubljana. gnx-84973

Grubar Nataša, Hlebčeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1453582, reg. št. 240671, izdala UE
Ljubljana. gnj-84687

Gržinič Robert, Kmečka 9, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 45956. gnc-84644

Halužan Mojca, Mestinje 47, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21180, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-84750

Horvat Boštjan, Zaplana 10, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15876,
izdala UE Vrhnika. gng-85015

Horvat Igor, Ulica Bratov Komel 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 322888, reg. št. 67454,
izdala UE Ljubljana. gnn-85008

Hozjan Jožef, Petanjci 76, Tišina, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 22721.
gne-84617

Hribar Vlasta, Polje 24, Zagorje ob Sa-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1457496, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnw-84974

Ivančič Mirko, Ozka ulica 3, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1512840, reg. št. 121753, izdala UE Ma-
ribor. gnd-84672

Jarc Viktor, Dolenjska cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 141985, reg. št. 29638, izdala UE
Ljubljana. gnq-84505

Jenko Pavel, Frankovo naselje 132,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10840, izdala UE Škofja
Loka. gne-84967

Jenko Valentin, Virlog 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 8592, izdala UE Škofja Loka.
gnv-84625

Jeraj David, Varpolje 8, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. A-125 ccm,
BGH, reg. št. 9708, izdala UE Mozirje.
gnr-84904

Jurca Luka, Srednja vas 30, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1533015, reg. št. 54835, izdala UE
Kranj. gne-84592

Jurkovič Tine, Dolga lesa 1, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 584, izdala UE Ormož. gnh-84914

Kacijan Rosanda, Kremberk 37,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. S 001186884, reg.
št. 10793, izdala UE Lenart. gnv-84429

Kancler Marija, Spodnja Gorica 56/a,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 315106, reg. št. 21664. gnj-84462

Kidrič Robert, Kolodvorska 1/a, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11121. gnz-84771

Kisovec Trček Damijana, Frankovo na-
selje 74/a, Škofja Loka, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 17273, izdala
UE Škofja Loka. gno-84482

Klinar Robert, Selo 52, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1618851, reg.
št. 21018. gnt-84427

Knavs Darko, Dragomelj 29, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
700331, reg. št. 6188, izdala UE Dom-
žale. gns-84653

Kogoj Gorazd, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389784, reg. št. 190369, izdala UE
Ljubljana. gns-84853
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Kolarič Rajko, Podvinci 109/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26220,
izdala UE Ptuj. gnc-84594

Kopušar Anita, Kardeljev trg 11, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422790, reg. št. 21605, izdala UE Ve-
lenje. gnd-84693

Korače Metka, Tržaška 41, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15410.
gnh-84764

Korbar Vilma, Ljubljanska cesta 34,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16527, izdala UE Novo mesto.
gns-84428

Korenč Jesenka, Prade, Cesta IX/5,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 20499. gnw-84424

Kos Tilen, Klavčičeva ulica 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21909,
izdala UE Kamnik. gnm-84534

Košmerl Zvonko, Mali log 35/a, Loški
Potok, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 4458, izdala UE Ribnica. gnt-84802

Kotnik Olga, Lastomerci 26, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7039, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-84910

Kovič Janko, Gorjuša 16/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244964, reg. št. 28307, izdala UE
Domžale. gnz-84996

Kozmelj Janez, Petrovče 59, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1171184, izdala UE Žalec. gnz-84846

Krašovec Darja, Šalek 91, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150286, reg. št. 26972, izdala UE Ve-
lenje. gnw-84449

Krepfl Davor, Mariborska cesta 18, Ra-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1221498, reg. št. 113353. gny-84472

Kuntič Marija, Sp. Gorje 3, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1132693, reg. št. 25043, izdala UE
Radovljica. gnf-84841

Kurnik Barbara, Pod ostrim vrhom 20,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12418, izdala UE Trbovlje. gnk-85011

Kuzma Daniel, Prekmurske čete 61,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 15327, izdala UE Lendava.
gnv-84475

Kužnik Jože, Dedni dol 8, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BCHG, št. S
1160950, reg. št. 12576, izdala UE Gro-
suplje. gnt-84652

Kvartič Stanislava, Bevče 44, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
947591, reg. št. 21229, izdala UE Vele-
nje. gng-84490

Lavrič Oražem Metka, Cilenškova uli-
ca 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 512493, reg. št. 159039, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-84502

Ljubičić Goran, Čebelarska ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1250327, reg. št. 223941, izdala
UE Ljubljana. gnr-84804

Lozar Viktor, Kanbreško 8, Kanal, voz-
niško dovoljenje, št. 3724. gnx-84423

Lutar Klotilda, Gregorčičeva 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247758, reg. št. 10401, izdala UE Mari-
bor. gnu-84576

Malnar Mateja, Ulica 28. maja 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1459812, reg. št. 242500, izdala
UE Ljubljana. gnk-84936

Malovrh Klemen, Galetova 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1307842, reg. št. 44903, izdala UE
Kranj. gny-84922

Marguč Martin, Dobrova pri Konjicah
8, Slovenske Konjice, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. 14404. gnz-84421

Marolt Kaplan Nada, Ziherlova ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 352206, reg. št. 33025, izda-
la UE Ljubljana. gni-84613

Matekovič Polona, Krožna cesta 10,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 43333, izdala UE Koper. gnk-84736

Mavretič Demšar Mojca, Lovrenčičeva
ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 887243, reg. št. 170002,
izdala UE Ljubljana. gnc-84794

Mesarič Jasna, Sončna pot 5, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 368892, reg. št. 76578, izdala UE
Maribor. gne-84842

Mesarič Zlatko, Vidavova 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1443436, reg. št. 86024. gnf-84516

Mestnik Joško, Rašiška ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 241070, reg. št. 75115, izdala UE
Ljubljana. gnz-84921

Mihelin Andraž, Novo Polje, Cesta
XI/6, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 932531, reg. št. 179778,
izdala UE Ljubljana. gnd-85018

Miklavec Albert, Povir 44, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7667,
izdala UE Sežana. gnf-84766

Miklič Danica, Ambrus 63, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
782052, reg. št. 37533, izdala UE Celje.
gnt-84952

Miklič Marjan, Tomšičeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22000, reg. št. 36565, izdala UE
Ljubljana. gnv-84500

Mikuž Janez, Hotedršica 153, Hotedr-
šica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4490, izdala UE Logatec. gnn-84533

Mitovski Ančo, Kozlovičeva 29, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22438. gnq-84905

Mohorič Gregor, Jedinščica 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 30247, iz-
dala UE Novo mesto. gnu-84776

Mohorič Klemen, Valvasorjeva ulica 4,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1045879, reg. št. 24269, izdala UE
Radovljica. gnl-84660

Mustafoski Nevrus, Labuništa, Make-
donija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1342473, reg. št. 228800, izdala UE
Ljubljana. gnp-85006

Muzga Janez, Valvazorjeva ulica 38,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 18630, izdala UE Litija.
gnp-84806

Naraglav Marijan, Pod goro 25, Krško,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2332, izdala
UE Krško. gnx-84823

Nograšek Danica, Levstikova 6, Šmar-
tno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 204266, izdala UE Litija.
gnf-84741

Novak Habot Zvonka, Trubarjeva 20,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9253, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnj-84437

Novoselnik Robert, Trubarjeva ulica
11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30434, izdala UE Ptuj. gny-84772

Nunar Joža, Zgornja Bela 50, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 137552, reg. št. 29899, izdala UE
Kranj. gnq-84780

Oberžan Amalija, Razgledna 19, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
181218, reg. št. 35273. gnb-84970

Ocepek Stanislav, Na gmajni 15/a,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1317596, reg. št. 20409, izdala UE
Domžale. gnw-84799

Opara Miran, Kozinova 28, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6168, izdala UE Piran.
gne-84517

Pančič Jelka, Ob stadionu 9, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7098, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnd-84768

Petrič Izidor, Geršakova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1607996, reg. št. 124703, izdala UE Ma-
ribor. gnr-84554

Pintarič Franc, Očeslavci 8/a, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6614, izdala UE Gornja Radgona.
gng-84515

Pirih Kravanja Vanja, Gregorčičeva 43,
Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11062, izdala UE Piran.
gnn-84633

Pitušek Davorin, Ulica Milke Volk 46,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 493707, reg. št. 6299, izdala
UE Maribor. gnq-84955

Plahuta Vlasta, Čebelarska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390193, reg. št. 27172, izdala UE
Ljubljana. gng-84940

Podgornik Branko, Vesna 22, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4953. gnv-84425

Podobnik Albina, Lučarjev Kal 12/a,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
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BFGH, št. S 962690, reg. št. 7361, izda-
la UE Grosuplje. gnv-85000

Podobnik Martin, Cankarjeva cesta 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18198, izdala UE Kamnik. gnj-84962

Poje Aleksander, Koreno 2, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1517699, reg. št. 37699, izdala UE
Domžale. gnq-84605

Poje Jože, Pot Draga Jakopiča 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, št. S 482897, reg. št. 3968,
izdala UE Ljubljana. gni-84788

Polak Marjeta, Ivana Suliča 6/c, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26908, izdala UE Nova Go-
rica. gne-84917

Ponikvar Jernej, Vavpotičeva 19, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15227, izdala UE Kamnik. gnu-84951

Popenko Daša, Krekova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1332139, reg. št. 116588, izdala UE Ma-
ribor. gnw-84574

Pranjič Poznajelšek Tanja, Rožna ulica
8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11574, izdala UE Postojna.
gni-84913

Pranjić Danijel, Soseska 9, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1242006, izdala UE Žalec.
gnd-84568

Prejc Franc, Cvetna pot 41, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 2054, izdala UE Piran. gnr-84629

Premrl David, Gregorčičeva 46, Dor-
nberk, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 26654, izdala UE Nova
Gorica. gny-84622

Pretnar Aljoša, Prežihova 7, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1428792, reg. št. 27430. gnp-84906

Rakuš Jaša, Škrabčeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1419285, reg. št. 191879, izdala UE
Ljubljana. gni-84738

Ramšak Andreja, Raičeva ulica 135,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1525250, reg. št. 203380, izdala
UE Ljubljana. gnh-85014

Ravnihar Jadranka, Bratovševa plo-
ščad 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1077651, reg.
št. 35904, izdala UE Ljubljana.
gnu-84551

Resnik Aleksander, Sneberska cesta
140/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 596352, reg. št. 147410,
izdala UE Ljubljana. gnx-84698

Rogelj Mirjan, Sp. Jezersko 17, Zgor-
nje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1078539, reg. št. 43593 -
duplikat II, izdala UE Kranj. gnm-84909

Rojšek Mojca, Podgrajska cesta 5/a,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 263245, reg. št. 154124, iz-
dala UE Ljubljana. gnm-84734

Simić Dušan, Brodarjev trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545871, reg. št. 4901, izdala UE Ljublja-
na. gnn-84808

Slatnar Tomaž, Trnovski pristan 34/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 585303, reg. št. 190625, izdala UE
Ljubljana. gnj-84912

Sluga Sandi, Stari trg 25, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
991911, reg. št. 9983, izdala UE Treb-
nje. gnr-84483

Soto Žiga, Trg 1. maja 3, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 9269. gns-84628

Stevović Dijana, Žagarjeva 6, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43325. gnj-84862

Stiplovšek Franc, Vidovica 15, Prista-
va pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14549, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnt-84977

Stojaković Borislav, Liboje 42, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1396697, izdala UE Žalec. gnj-84662

Stopar Rudolf, Cesta 1. borcev 7, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 19908. gnz-84821

Strehovec Nina, Krožna pot 6, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497635, reg. št. 54274, izdala UE
Kranj. gnc-84744

Strelec Slavko, Stojnci 11/a, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGHF,
št. 19234, izdala UE Ptuj. gno-84432

Šalja Lulzim, Novakova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893401, reg. št. 144917, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-84926

Šav Igor, Seča 64, Portorož - Portoro-
se, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 12311, izdala UE Piran. gnu-84426

Šavli Miroslav, Poljubinj 3, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000122297, izda-
la UE Tolmin. gnm-84434

Šivec Maša, Novi log 13, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6577, iz-
dala UE Hrastnik. gne-84767

Škreblin Uršula, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33093. gnw-84874

Škulj Martin, Krivec 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455054, reg. št. 243501, izdala UE
Ljubljana. gnp-84956

Šlamberger Suzana, Ljubljanska 53,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 99983, reg. št. 57729, izdala UE Mari-
bor. gno-84632

Šobar Jadran, Podgorska ulica 8/a,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 1522, izdala UE Kočevje.
gnx-84598

Šolar Nina, Jalnova 9, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220209, reg. št. 22454. gnw-84774

Šprinzer Alenka, Pot na Fužine 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 40536, reg. št. 181547, izdala UE
Ljubljana. gnz-85021

Šrok Uroš, Prepolje 43/f, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1177360, reg. št. 112089, iz-
dala UE Maribor. gnx-84673

Štok Albert, Krožna 38, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg.
št. 3857. gnx-84623

Šušlec Karel, Neradnovci 65, Petrov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 10945.
gnp-84431

Švajger Branko, Gasilska ulica 7, Sel-
nica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1399139, reg. št. 9264.
m-390

Terčelj Barbara, Jarše 30, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 102/2001. gnu-84476

Tkavc Rozalija, Prušnikova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912033, reg. št. 83628, izdala UE Mari-
bor. gnv-84575

Tomažič Jasmin, Jesen 1/b, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 205835, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-84805

Troha Rajko, Stresova ulica 5, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S
000220333, izdala UE Tolmin.
gnc-84769

Trplan Uroš, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234157, reg. št. 223431, izdala
UE Ljubljana. gnj-85012

Uranjek Maša, Šešče 70, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1242112,
izdala UE žalec. gnp-84556

Vasić Željko, Belokranjska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297587, reg. št. 218054, izdala
UE Ljubljana. gny-84822

Vencelj Barbara, Struževo 60, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736727, reg. št. 35324, izdala UE Kranj.
gnd-84918

Vesel Matjaž, Clevelandska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489045, reg. št. 244475, izdala
UE Ljubljana. gnx-84723

Vesel Robert, Šentpavel na Dolenj-
skem 8, Šentvid pri Stični, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1371092, reg.
št. 176723, izdala UE Ljubljana.
gnm-84559

Vidmar Marija Karmen, Predjamska ce-
sta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1043890, reg. št. 158209,
izdala UE Ljubljana. gnk-84536

Vitkovič Vivijana, Ob Težki vodi 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41590, izdala UE Novo mesto.
gno-85007

Vuglar Stjepan, Maistrova ulica 6, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
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št. S 350074, reg. št. 4504. gnc-84519
Zakrajšek Sandi, Stara Vrhnika 28, Vr-

hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13481, izdala UE Vrhnika. gnl-84985

Zgonc Branko, Jamova cesta 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 354573, reg. št. 83877, izdala UE
Ljubljana. gnk-84411

Zlatkov Nikola, Ulica bratov Praprotnik
15, Naklo, duplikat vozniškega dovolje-
nja, kat. ABGH, št. S 1254102, reg.
št. 22510, izdala UE Kranj - duplikat 3.
gno-84707

Zorc Miha, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524541, reg. št. 246473, izdala UE
Ljubljana. gnd-84543

Zorin Mijošek Danica, Kidričeva 54,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 223, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gni-84438

Zupan Franc, Oldhanska 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
227413, reg. št. 23148. gnv-84775

Zupan Matjaž, Cesta Dolomitskega
odreda 202, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. S 1588840, reg.
št. 154484, izdala UE Ljubljana.
gnu-84976

Žagar Bogdan, Osilnica 29, Osilnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6452, izdala UE Kočevje. gnr-84679

Žibert Mojca, Prevalje pod Krimom
37/b, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1458617, reg. št. 242129,
izdala UE Ljubljana. gnq-84480

Zavarovalne police

ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ljubljana,
Bratov Babnik 10, preklicuje police:
0067191, 0072196, 0078368,
0088467, 0088471, 0090955,
0091928, 0091975, 0093564,
0093566, 0100136, 0100137,
0100138, 0104564, 0104567,
0104864, 0107097, 0107110,
0107112, 0108394, 0111194,
0112021, 0112508, 0113466,
0113467, 0115270, 0121683,
0121684, 0121767, 0122660,
0124190, 0125340, 0126394,
0126421, 0126424, 0127347,
0128796, 0130539, 0133352,
0134050, 0134885, 0136186,
0137520, 0141261, 0141699,
0143360, 0144107, 0150251.

Serija polic: 0107943 – 0107960.
Ob-67550

Hees Silvester, Kobaletovih 3, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 270985, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. m-394

Kavčič Aleš, Podbrezje 26, Naklo, za-
varovalno polico, št. 778375, izdala za-
varovalnica Tilia. gnu-84530

Korošec Tatjana, Pločanska ulica 3,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico,
št. 777224, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr-84604

Kramar Robert, Matena 56, Ig, zavaro-
valno polico, št. 850621, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnk-84661

Kun Vlado, Prešernova 14, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 334636,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-84701

Lindič Rok, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 699208, izdala za-
varovalnica Tilia. gnf-84991

Ljubi Anton, Krajčeva ulica 1, Novo me-
sto, zavarovalno polico,
št. 00101364206. gnb-84745

Malnar Andrejka, Štalcerji 36, Kočev-
ska Reka, zavarovalno polico,
št. 0894129, izdala zavarovalnica Adria-
tic. gnf-84641

Marolt Kaplan Nada, Ziherlova ulica
26, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 837154, izdala zavarovalnica Tilia.
gnh-84614

Murko Stanislav, Apače 29, Lovrenc
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. AO 410424, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. m-379

Novak Janja Barbara, Mijavčeva 13,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 427874,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnr-84929

Novak Matjaž, Rožna dolina 36, Les-
ce, zavarovalno polico, št. 851000, izda-
la zavarovalnica Tilia. gng-84640

Penko Drago, Slavina 61, Prestranek,
zavarovalno polico, št. 0928760, izdala
zavarovalnica Postojna. gni-84763

Peruš Tadeja, Mariborska 110, Dravo-
grad, zavarovalno polico, št. 427288, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gng-84615

QUICK. d.o.o. Sežana, Partizanska
109, Sežana, zavarovalno polico,
št. 1531, 1532, 1533, tip police S-T-42,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnv-84729

QUICK. d.o.o. Sežana, Partizanska
109, Sežana, zavarovalno polico,
št. 1534, 1535, 1536, tip police S-T-42,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnq-84730

QUICK. d.o.o. Sežana, Partizanska 109,
Sežana, zavarovalno polico, št. 1537,
1538, 1539, 1540, tip police S-T-42, izda-
la zavarovalnica Adriatic. gnp-84731

Tragin Robert, Brje pri Komnu 1/b, Ko-
men, zavarovalno polico, št. 920002.
gnc-84419

Vesel Ivanka, Vino 32, Grosuplje, za-
varovalno polico, št. 0837149, izdala za-
varovalnica Tilia. gnq-84880

Spričevala

Balažič Mihael, Cven 15, Ljutomer, spri-
čevalo Tehniške šole za kemijsko stroko
Ruše, izdano leta 1977/78. gnu-84751

Bokal Barbara, Pobeška 26, Koper -
Capodistria, spričevalo 1. letnika SEŠ Tr-
bovlje, izdano leta 1971/72. gnx-84748

Bokal Barbara, Pobeška 26, Koper -
Capodistria, spričevalo 2. letnika SEŠ Tr-
bovlje, izdano leta 1972/73. gnw-84749

Božič Jaka, Tbilisijska ulica 54, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole, smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 2000/2001.
gnw-84649

Cafuta Jože, Ulica 25. maja 10, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole v Ptuju, izdano leta 1980.
gng-84415

Cvetko Dejan, Piršenbreg 58, Globo-
ko, spričevalo 3. in 4. letnika SAŠ, izdano
leta 1998 in 1999. gnh-84439

Gajšek Drago, Mala Pirešica 14, Pe-
trovče, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne lesne šole Škofja Loka, splošni mi-
zar, izdano leta 1973. m-400

Globokar Sony, Izlake 15, Izlake, spri-
čevalo 3. in 4. letnika TOZD Gimnazije
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta
1981 in 1982. gnm-84934

Godec Tatjana, Kicar 108/c, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
Maribor, izdano leta 1978. gnf-84616

Godec Tatjana, Kicar 108/c, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehniške šole v
Mariboru, izdano leta 1978. m-398

Grebenšek Iztok, Cesta IX/19a, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu poklic-
ne kovinarske šole, RŠC Velenje, izdano
leta 1981/82. gnt-84677

Gregorc Lenka, Brezje 19, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govsko komercialne šole Celje, izdano le-
ta 1993. gnp-84535

Gros Slavko, Kovor, Pod skalco 4, Tr-
žič, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole v Kranju, izdano leta 1983.
gnw-84524

Gross Nataša, Log čezsoški 7, Srpeni-
ca, spričevalo o končani OŠ Bovec,
št. 211/86. gnl-84664

Hostnik Mirko, Robova 8, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehniške šole -
kovinsko predelovalna smer, izdano leta
1983. gne-84492

Hrustelj Danica, Braslovče 80, Bra-
slovče, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Center Celje, izdano leta 1982.
gnc-84469

Hrustelj Danica, Braslovče 80, Bra-
slovče, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Center Celje, št. 99 - družbo-
slovna jezikovna smer, izdano leta 1982.
gnd-84468

Hvala Amanda, Spuhlja 122/a, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1999. m-385

Jenko Tomi, Bošamarin 3, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1. letnika Zdravstve-
ne šole Piran, smer bolničar, izdano leta
1998/99. gnj-84412
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Jevšenak Vladimir, Vešeniška 4, Slo-
venske Konjice, zaključno spričevalo
Srednje lesarske šole v Ljubljani, šolsko
leto 1982/83. gnl-84435

Juntez Robert, Škrilje 55, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ig, izdano leta
1985. gnq-84509

Kadunc Ivan, Kunaverjeva ulica 2, Ljub-
ljana, indeks, št. 23846, izdala Visoka
upravna šola. gno-84782

Kerin Mojca, Gruenova 10, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnv-84700

Kiauta Martin, Gosposvetska 4, Ljub-
ljana, indeks, št. 20930081, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnd-84993

Kleiderman Marija, Kidričeva 16, Len-
dava - Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu CPŠ Murska Sobota, št. 1115/74,
izdano 26. 6. 1974, izdano na ime Fe-
renčak Marija. gnz-84525

Kokošinek Dejan, Podgorje 35, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo Šole
za prodajalce, izdano leta 2000.
gnr-84954

Koletnik Simon, Geršakova ulica 14,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-382

Konda Urban, Vrunčeva ulica 31, Ce-
lje, maturitetno spričevalo Prve gimnazije
v Celju, izdano leta 1999. gnu-84501

Korošec Mateja, Podlehnik 3/a, Pod-
lehnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra Ptuj, smer eko-
nomsko komercialni tehnik, izdano na ime
Kurež Mateja. gnt-84531

Kos Janko, Prvomajska ulica 4, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za raču-
nalništvo, izdano leta 1989/90.
gnm-84684

Koščak Marija, Ekslerjeva 6, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1979/80, izdano na ime Man-
dekić Marija. gno-84532

Krajnc Marijana, Borštnikova 33, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške
šole Maribor, vzgojiteljska šola, izdano le-
ta 1980/81, 1981/82. m-377

Krmec Andrej, Prušnikova ulica 4,
Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene
šole, izdana leta 1987, smer zdravstveni
tehnik. gnj-84562

Krmec Andrej, Prušnikova ulica 4,
Ljubljana, indeks, št. 06200129, izdala
Visoka šola za socialno delo. gnk-84561

Kušar Rahela, Kajuhova 5, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Druge gimnazi-
je Maribor, izdano leta 1993. m-380

Marn Brina, Tržaška cesta 59, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2000/2001. gny-84547

Marolt Matjaž, Betnavska cesta 69,
Maribor, diplomo Kadetske šole za milič-
nike v Ljubljani, št. II-323/104, izdana le-
ta 1985. gnh-84539

Marolt Metod, Ulica Rašiške čete 15,
Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu SLŠ
Ljubljana, št. 139/U-16, iizdano
27. 6. 1991. gnt-85002

Marovt Petra, Kropa 9, Gornji grad,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za far-
macijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano le-
ta 2000. gne-84942

Mastnak Martina, Šmiklavž pri Škofji
vasi 20, Škofja vas, indeks,
št. 93435586, izdala Fakulteta za grad-
beništvo. m-397

Matavš Janez, Sejmišče 16, Mislinja,
spričevalo 4. letnika Centra srednjih šol v
Velenju - smer elektrotehnik, izdano leta
1995. gnf-84866

Meglič Simona, Levanjci 2/a, Destr-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nješolskega centra Ptuj, smer ekonomski
tehnik, izobraževalni program ekonom-
sko-komercialni tehnik, izdano leta
1994/95. gnz-84521

Meglič Simona, Levanjci 2/a, Destr-
nik, letno spričevalo 3. letnika Srednje-
šolskega centra Ptuj, smer ekonomski te-
hnik, izobraževalni program, ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1993/94.
gnb-84520

Mihalič Zlatka, Goriška cesta 18, Aj-
dovščina, spričevalo 3. letnika SŠGT,
smer kuhar, izdano leta 1987, izdano na
ime Kalender Zlatka. gnq-84405

Mohorič Denis, Osolnica 7, Žiri, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektrotehnič-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in
1999. gnk-84711

Oberlajt Mojca, Cmureška 3, Lenart v
Slov.goricah, indeks, št. 81532261, iz-
dala EPF Maribor. m-395

Padar Marjeta, Mala vas 16, Videm-Do-
brepolje, spričevalo 3. letnika Srednje
agroživilske šole, izdano leta 1999/2000.
gnn-84608

Pančur Vanja, Jemčeva cesta 48, Tr-
zin, spričevalo 4. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdano leta 1983,
izdano na ime Pavlin Vanja. gno-84832

Pavić Lana, Globočnikova 23, Postoj-
na, spričevalo 5. razreda OŠ Antona Glo-
bočnika v Postojni, izdano leta 1992.
gnp-84931

Pavić Lana, Globočnikova 23, Postoj-
na, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Miro-
slava Vilharja v Postojni, izdano leta 1994
in 1995. gno-84932

Pavić Lana, Globočnikova 23, Postoj-
na, spričevalo 1. letnika - 2x in 2. letnika
Gimnazije Postojna, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnn-84933

Pavletič Nina, Rožna pot 6, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika SZŠP,
izdano leta 1999/2000. gno-84407

Pečovnik Janez, Polhov Gradec 168,
Polhov Gradec, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano le-
ta 1967. gnx-84606

Pehlić Dževad, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Litostroj, izdano leta
1993/94. gnb-84845

Petrovčič Peter, Naklo 3, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
lesne šole v Škofji Loki. gnq-84655

Piltaver Andrej, Lončarjev dol 12/a,
Sevnica, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le Krško, izdano leta 1997. gnt-84702

Pjanić Sebastjan, Kraigherjeva 7, Ce-
lje, spričevalo o končani IV. OŠ Celje,
izdano leta 1998. gnl-84610

Plevnik Možina Lilijana, Novo Polje,
Cesta XXI/4a, Ljubljana-Polje, spričevalo
o zaključnem izpitu VI. gimnazije Ljublja-
na-Moste, št. 25, izdano 29. 9. 1982, iz-
dano na ime Možina Lilijana. gnb-84470

Popijal Sašo, Prisoja 6, Radlje ob Dra-
vi, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Ravne na Koroškem, izdano leta
1993. gnn-84908

Požar Nina, Groharjeva ulica 14, Kam-
nik, spričevalo 3. letnika ŠC Ljubljana, iz-
dano leta 2001. gnf-84891

Prosenak Damjan, Tepanje 60/a, Slo-
venske Konjice, indeks, št. 93435733, iz-
dala Fakulteta za gradbeništvo, promet
VS. m-387

Puc Nina, Rafelče 21/a, Lukovica,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano
na ime Zibelnik Nina. gnz-84650

Razpet Borut, Srednik 4, Šentjanž,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1997.
gni-85013

Ražman Bojana, Bonini 38/b, Koper -
Capodistria, diplomo SGTŠ Izola, št. 144.
gnt-84527

Rijavec Silvana, Ozeljan 61/b, Šem-
pas, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Nova Gorica, prodajalec.
gnh-84514

Romšek Matjaž, Pot v Bitnje 62, Kranj,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, izdana leta 1987.
gnx-84548

Rupert Ulrih, Kajuhova 6, Sevnica,
spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo
Srednje tehnične šole Krško, izdano leta
1974 in 1975. gnj-84591

Rus Mija, Gatina 4/b, Grosuplje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1983 in 1984, izdano na ime Omahen
Marija. gnb-84420

Seljimi Ljuan, Križevniška ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole, izdano leta 1989/1990 in
1990/1991. gnc-84994

Sibila Cimerman Mateja, Kunaverjeva
ulica 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1976, izdano na ime Cimerman Mateja.
gnj-84637
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Simonič Vlasta, Antoličičeva ulica 10,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve v Mari-
boru, izdano leta 1985 in 1986. m-388

Skornšek Ana, Lastovče 5, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Zdravstvene
šole - zdravstveni tehnik, izdano na ime
Poličnik Ana. gnp-84631

Sodja Barbara, Maroltova ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1991. gnz-84471

Sotler Uroš, Ulica Konrada Babnika
16, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izda-
no leta 1991 in 1992. gnq-84580

Šilc Marjan, Praproče 2, Ribnica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1982.
gng-84890

Škerl Petra, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
agroživilske šole, izdano leta 1998/90,
izdano na ime Jurman Petra. gni-84538

Šramel Ervin, Gorazdova ulica 17,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za raču-
nalništvo, izdana 28. 6. 1985, št. I.89.
gnm-84659

Štolfa Aleks, Mare Husove 2, Sežana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, iz-
dano leta 1979. gni-84638

Štolfa Aleks, Mare Husove 2, Sežana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, iz-
dano leta 1980. gnh-84639

Šušmelj Jasna, Lokev 75, Lokev, di-
plomo Srednje družboslovne in ekonom-
ske šole Koper, izdana leta 1985.
gnn-84983

Tomažin Martin, Skalna ulica 23, Oto-
čec, diplomo Šolskega centra Krško, šol-
sko leto 1984/85. gnt-84627

Travar Marjan, Strojna 30, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojno kovinarske šole Ravne na
Koroškem, smer orodjar, izdano leta
1998. gnr-84529

Valenčič Alenka, Mokrška ulica 35,
Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole
- smer ekonomski komercialni tehnik, iz-
dana leta 1994. gnn-84708

Voglar Albin, Dravinjski vrh 1/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo Poklicne šole za voz-
nike, izdano leta 1974. gni-84413

Vranič Tamara, Sovretova 8, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja šola Črnomelj, na
ime Stevanovič Tamara. gnf-84791

Vršič Brigita, Kraigherjeva ulica 1, Le-
nart v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano le-
ta 1999. m-389

Weissbacher Urška, Topniška ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Tehnične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnx-84898

Zemljak Marko, Jarmovec 2/a, Dram-
lje, zaključno spričevalo , št. 107 - šole

za kovinarske in metalurške delavce Što-
re. gnz-84646

Žigon Pavel, Lipca 11, Logatec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnn-84833

Žlindra Krištof, Trata III/10, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnf-84441

Žogan Tanja, Pernek 16/a, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Gimnazije
Celje, šolsko leto 1987/88. gne-84642

Žust Davorin, Okroglo 18, Kranj, ma-
turitetno spričevalo Srednje elektro šole v
Ljubljani - Vegova, izdano leta 1979.
gnr-84979

Ostali preklici

Adriatic d.d., Koper, PE Maribor, Ja-
dranska 21, Maribor, preklicuje dokumen-
te: imovinska polica tip police IM/99 št.
police 263663, stanovanjska polica tip
police STAN/99 št. police 155950, pre-
izkusne tablice tip police AA-PT št. police
18875, tip police AA-PT št. police 19176,
tip police AA-PT št. police 20118.
Ob-67522

Avtoprevoznik Slemenšek Jožef s.p.,
Grajski trg 38, Vitanje, licenco,
št. 002309/17179/03-MJ61/2001 za
tovorno vozilo tip MAN 26-422, reg. št.
CE 60-60S. gnc-84669

Banović Aleksandra, Puhova 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnr-84504

Baskar Mojca, Greenwiška 10/a, Ma-
ribor, študentsko izkaznico,
št. 93464405. m-386

Berdajs Jožefa, Valvazorjeva ulica 45,
Šmartno pri Litiji, delovno knjižico.
gng-84840

Bjelić Boštjan, Kropa 3, Kropa, štu-
dentsko izkaznico, št. 23990260, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnm-84809

Božič Bogdan, V mlinu 25, Šempeter
pri Gorici, kupon št. 2000050 za dve eno-
ti, izdal vzajemni sklad Vipek. gny-84522

Budna Nancy, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnh-84564

CERTUS Avtobusni promet, Linhartova
22, Maribor, licenco, št. 0000224/19 za
avtobus reg. štev. MB 21-94S.
gnk-84761

Cirer Tatjana, Pajkova ulica 27, Mari-
bor, delovno knjižico št. 7241, izdana le-
ta 1995 v Mariboru. m-396

Erjavec Franc, Trstenik 1/c, Golnik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02496/98. gny-84747

Fifolt Mirko, Ulica talcev 70, Straža,
delovno knjižico ser. št. 0327801, reg.
št. 40268, izdana 8. 12. 1995 pri SO No-
vo mesto. gnm-84409

Friedel Smiljan, Obrtna 14, Izola - Isola,
pomorsko knjižico št. 1413. gne-84417

Hanželič Antonina, Dolenja vas 74,
Prebold, študentsko izkaznico,
št. 18000388, izdala Filozofska fakulte-
ta. gnk-84886

Hasanbegović Edin, Vače 70/a, Litija,
delovno knjižico. gnj-84612

HERMAN TRANSPORT - Hanželj Her-
man s.p., Dravski dvor, Ul. 8. februarja
52, Miklavž na Dravskem polju, licenco,
št. 005672/6317-LM74/1998 za vozilo
IVECO EUROCARGO 80E 15, reg. št.
MB 14-19U. gnm-84609

Hlebič por. Neubauer Anica, Kamni-
ška graba 6, Kamnica, delovno knjižico.
m-381

Hodlmayr d.o.o., Tovarniška 36, Lo-
gatec, potrdilo za registracijo vozila Peu-
geot Boxer 2,8 HDi, št. šasije
VF3233KL216077754, ocarinjeno z
ECL, št. K4-1777 dne 15. 6. 2001.
gng-84440

Imamović Rasim, Poštna ulica 7/b, Vr-
hnika, delovno knjižico. gnn-84558

Jakoša Kristijan, Središče 18, Prose-
njakovci - Partosfalva, delovno knjižico,
reg. št. 59382, ser. št. 0229918, izdana
24. 9. 1992 v Murski Soboti. gnn-84758

Jernejec Mladen, Trubarjeva cesta 19,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-84696

Jurjovič Miho, Kapelski vrh 27, Raden-
ci, študentsko izkaznico, št. 93494318.
m-383

KLEM COMMERCE d.o.o., Počehova
14/a, Maribor, kopijo licence št. 1768 z
dne 16. 3. 1998 za tovorno vozilo M.A.N.
z reg. oznako MB 25-64S. gno-84732

Kolar Rafael, Šalek 86, Velenje, vpisni
list za čoln, št. reg. št. KP - 3075 z dne
16. 7. 1990. gnf-84916

KONDOR AIR d.o.o., Industrijska 1,
Grosuplje, certifikat o vpisu v register plo-
vil, št. 246 za letalo PITTS S-2B, reg.
S5-DDD, ser. št. zrakoplova 5268, izda-
no 17. 5. 2000. gng-84540

Konečny Petra, Novo Polje, Cesta
X/16, Ljubljana-Polje, delovno knjižico, iz-
dano na ime Kovač Petra. gne-84992

Koradin Martina, Puntarjeva 17, Koper
- Capodistria, delovno knjižico.
gnq-84755

KORATUR d.d., Perzonali 48, Preva-
lje, licenco, št. 0000101/21 za avtobus ,
tip FRH 402, reg. št. SG E5 - 700.
gng-84765

Kosmač Bor, Ljubljanska 76, Domža-
le, študentsko izkaznico, št. 24950059,
izdala FER v Ljubljani. gnl-84989

Košak Kristijan, Ulica skladateljev Ipav-
cev 7, Šentjur, izkaznica za reševalca iz
vode št. 222, izdana 19. 5. 1992 pri Mi-
nistrstvu za šolstvo in šport. gnb-84595

Meglič Alojz, Ruperče 42/c, Maribor,
delovno knjižico. m-378

Mužerlin Jože, Brezje pri Lekmarju 3,
Sveti Štefan, delovno knjižico,
št. 21990/93. gnk-84436
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Novak Ana, Župa 21, Trbovlje, hranilo
knjižico št. 02291, izdala Zasavska HKS
p.o. Zagorje ob Savi. gno-84982

Novak Jože, Aljaževa 17/a, Jesenice,
delovno knjižico. gnn-84408

Orel Nataša, Bilje 171, Renče, delov-
no knjižico št. 39174. gnz-84746

Plazar Katja, Toledova 3, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 19367268, izdala
Ekonomska fakulteta. gnb-84695

Podjed Luka, Tunjiška 14/a, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 20970202, iz-
dala Pravna fakulteta. gnv-84600

Ražman Bojana, Bonini 38/b, Koper -
Capodistria, delovno knjižico, izdano v Ko-
pru. gnu-84526

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje
službeno izkaznico pooblaščene uradne
osebe Nevenke Osrajnik, zaposlene na
Davčnem uradu Maribor, na delovnem
mestu vodje skupine – pomočnice direk-

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
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torja; pod registrsko številko 09250, iz-
dano dne 1. 8. 1996. Ob-67521

Rupar Brigita, Tomažini 2, Rob, pre-
klic indeksa, objavljen v Ur. l. RS,
št. 30/2002. gnl-85010

SCC d.o.o., Blatnica 16, Trzin, licen-
co za prevoz stvari št. 0010256/142, iz-
dana 20. 11. 2000 za vozilo IVECO
49-12 TURBO DAILY z reg. oznako MB
52-78U. gnm-84484

Slejko Dušan, Kidričeva 17, Ajdovšči-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1008841 za vozilo VW
Passat var. 1.,9 TDI. gnp-84410

Slemenšek Jožef, Grajski trg 38, Vita-
nje, delovno knjižico. gnz-84671

Turk Anton, Zagoriva pri Velikem Ga-
bru 7, Veliki Gaber, licenco za tovorno
vozilo NM 80-90M. gnv-84550

Tušar Marjan, Bevkova 212, Cerkno,
delovno knjižico, reg. št. 6806, ser.
št. 83846. gnm-84563

Ulčar Marko, Alpska 23, Lesce, delov-
no knjižico, serija D 91452, reg. št. 9058,
izdana 25. 6. 1975 pri SO Radovljica.
gnf-84416

Urbanija Tatjana, Kresniški vrh 34, Kre-
snice, delovno knjižico. gno-84507

Vidic Stanislav s.p., Črmošnjice 53/a,
Novo mesto, licenco,
št. 006425-7095-RKN 48/1998 za vozi-
lo z reg št. NM 22-86D - TAM 190 T 20,
NM R9-675 - TAM 260T 26B, in N8-224
- MAN 30321 DFK. gnc-84544

Voglar Albin, Dravinjski vrh 1/a, Videm
pri Ptuju, licenco
št. 000176/91-52-1997, izdano 26. 3.
1997. gnh-84414

Vtič Vanja, Vegova ulica 9, Kidričevo,
študentsko izkaznico, št. 18000586, iz-
dala Filozofska fakulteta. gne-84442

Zagmajster Magda, Poljče 26, Begu-
nje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnp-84406
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