
Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 39 Ljubljana, ponedeljek 6. 5. 2002 ISSN 1318-9182 Leto XII

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-68354
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, faks 02/252-22-41.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: 110 kV oprema
(HIS).

4. Kraj dobave: na objekt naročnika –
RTP Melje.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Elektro Maribor, Tehnični sektor, Božidar
Govedič, univ. dipl. inž. el., 02/220-01-52.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 4. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-68382
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o.; Vrbina 12; 8270 Kr-
ško, Slovenija; tel. +386-7-48 02 000; faks
+386-7-49-21-528.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nizkotlačni turbini brez

navlečenih diskov z izboljšanim izkori-
stkom in integralno ovitimi lopaticami.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o.; Vrbina 12;
8270 Krško; uvozna nabava: Lidija
Vukšić-Podgorčić; e-mail: lidija.vuksic-pod-
gorcic@nek.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: zahtevana spravljivost v
obstoječo turbino v JE Krško.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 4. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško

Št. 25/02 Ob-68410
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: rekon-
strukcija ceste R3-615/5736 Vogrsko–
Volčja Draga.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
jan Papler, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 4. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 24/02 Ob-68411
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

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

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

3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma na-
ročeno v naslednjih 12 mesecih: uredi-
tev ceste R3-615/5740 skozi Bilje.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
jan Papler, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 4. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 1804 Ob-68451
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks
01/474-24-32.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: v RTP
400/220/110/35/10 kV Divača, do-
gradnja transformatorja 400/110 kV
300 MVA, pripadajoči 400 kV in 110 kV
polji, ki obsega gradbena dela, dobavo
in montažo kompletne primarne in se-
kundarne opreme, s priključitvijo na ob-
stoječe sisteme vodenja, meritev, zašči-
te in lastne rabe na objektu.

4. Kraj dobave: RTP 400/220/110/
35/10 kV Divača.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Ivan Lozej, tel.
01/474-24-26.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 4. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 17123-03-308/39-02 Ob-68470
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks št.
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prevozna sredstva.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 24. 5. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana. Dodatne informacije: Vero-
nika Bajrič, tel.: 01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-06-308/37-02 Ob-68471
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
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2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup poslovnih
prostorov za Generalno policijsko upra-
vo z infrastrukturo.

4. Kraj dobave: lokacija: območje me-
sta Ljubljane.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: bruto površina poslovne-
ga objekta je ocenjena na 22.000 m2, na-
kup pa predviden po sistemu dolgoročnega
obročnega odplačevanja.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-06-308/38-02 Ob-68472
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: najem prevoznih
sredstev za potrebe Policije.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: konec meseca
maja 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: predmet javnega na-
ročila je najem predvidoma 60 osebnih
specialnih vozil – civilno patruljno do 1600
ccm, 20 osebnih specialnih vozil – teren-
sko večje s policijsko opremo in 5 kombi-
niranih vozil za prevoz oseb – brez policij-
ske opreme.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 403-2/02, JR-2/02 Ob-68487
1. Naročnik: Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/478-56-82, ele-
ktronski naslov: vesna.zupancic@mf-rs.si, tel.
št. 01/478-52-52.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: naročanje letal-
skih prevozov in namestitvenih
aranžmajev, naročila se bodo izvajala su-
kcesivno, in sicer v okvirni vrednosti 60
mio letno.

4. Kraj dobave: organiziranje letalskih
prevozov in namestitvenih aranžmajev po
celem svetu, dobava letalskih kart na naslov
naročnika.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: predviden datum
začetka javnega naročila je maj 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: fi-
nančna služba, Prežihova 4, 1502 Ljublja-
na; kontaktna oseba Vesna Zupančič.

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

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 4. 2002.

Ministrstvo za finance

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Št. 1 Ob-68347
1. Naročnik: Osnovna šola Orehek

Kranj.
2. Naslov naročnika: Zasavska cesta

53c, 4000 Kranj, tel. 04/20-19-500, faks
04/20-19-520.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali sa-
mo posamezno skupino ali podskupino, in
sicer:

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki:

– rdeče meso,
– drobovina,
– mesni izdelki,
– perutnina,

– ribe:
– zamrznjene ribe,
– ribje konzerve,

– kruh in pekovski izdelki:
– kruh,
– drobno pekovsko pecivo,
– slaščičarsko pecivo,
– pizza,

– jajca,
– sadje in zelenjava:

– sveže sadje,
– jabolka,
– zelenjava,
– krompir,
– zamrznjena zelenjava,
– konzervirana zelenjava,
– kisla repa in zelje,

– sokovi, sirupi, kompoti in izdelki s
sadjem:

– kompoti,
– sadni sirupi,

– sadni sirupi – veliki,
– sadni sokovi,
– čokoladno sadne rezine,

– mlevski izdelki, in drugi žitni izdelki:
– mlevski izdelki,
– testenine,
– zamrznjeni poslizdelki iz moke,
– keksi,

– ostalo prehrambeno blago:
– čaji,
– ostalo prehransko blago,
– čokoladno mlečni namaz,
– čokolada, kakao,
– marmelada,
– med,
– začimbe in dišavnice.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Orehek,
Zasavska cesta 53 c, 4000 Kranj in podruž-
nica Mavčiče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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: tajništvo
Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska ce-
sta 53c, 4000 Kranj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, osebno ob predložitvi poo-
blastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahteva-
jo s predložitvijo dokazila o vplačilu stro-
škov dokumentacije, da se jim dokumenta-
cija pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-34207 – za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 8. uri, na Osnovni
šoli Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c,
4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: la-
stna menica v vrednosti 5% od vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45 dnevni rok plačila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 9. 2002,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 15. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
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boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Osnovna šola Orehek Kranj

Št. 404-08-78/2002-3 Ob-68357
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) nakupi goriv za vozila na bencin-

skih servisih 1,800.000 litrov,
b) kurilno olje 5,000.000 litrov,
c) mazut 650.000 kg,
d) kerozin 1,400.000 litrov,
e) gorivo BE100LL 85.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za vsako posa-
mezno točko od A do E.

4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na naslednje lokacije: Novo Mesto, Črno-
melj, Kranj, Jedinščica, Poganci, Trdinov
vrh, Cerklje ob Krki, Novo mesto, Ribnica,
Kočevska Reka, Ljubljanski vrh, Drulovka,
Pokljuka, Brnik, Ankaran, Poljče, Postojna,
Mačkovec, Ilirska Bistrica, Kolomban, Piv-
ka, Sežana, Velike Bloke, Ljubljana, Krim,
Cerknica, Borovnica, Vrhnika, Grosuplje,
Logatec, Bohinjska Bela, Lokve, Tolmin,
Kostanjevica na Krasu, Barnice, Podnanos,
Šentviška gora, Rijavci, Ajdovščina, Vipava,
Kidričevo, Zgornja Ložnica, Maribor, Slo-
venska Bistrica, Murska Sobota Talčji vrh,
Radvanje, Dravograd, Slovenske Konjice,
Boč, Zaloška Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od julija
2002 do julija 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat
01/471-25-86.

(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 102/2002), na 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
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko ter potrdilo o registraciji, če
ste davčni zavezanec).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 5. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vloži-

šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba jav-
ni razpis MORS 102/2002- Naftni derivati“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 14. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 25,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
25,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

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:

1. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

2. Dostava blaga je na odjemna mesta v
času od 7. do 15. ure, najkasneje v treh
dneh od prejema naročila naročnika.

3. Ponudnik mora priložiti podatke o naj-
važnejših pogodbah na področju javnega
naročila in podatke o tehničnih zmogljivo-
stih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o spre-
jemu ponudbe predvidoma do 17. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi ponujenega predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
1. 2. 2002, Ob-63160

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-54/2002-2 Ob-68359
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilska

oprema.

Blago Leto Količina
dobave

1. gasilske rokavice 2002 40 parov
2003 40 parov

2. zaščitni telovnik 2002 80 kosov
2003 80 kosov

3. požarna metla 2002 100 kosov
2003 40 kosov

4. motorna žaga 2002 4 kosi
2003 6 kosov

5. razdelilec za vodo 2002 3 kosi
2003 3 kosi

6. gumeni rezervoar 2002 3 kosi
2003 2 kosa

7. izpihovalnik 2002 4 kosi
8. nahrbtna

škropilnica
naprtnjača 2002 80 kosov

2003 60 kosov
9. visokotlačna

gasilska mobilna
naprava 2002 4 kosi

2003 2 kosa
10. posoda za gorivo 2002 15 kosov

Podrobni opisi blaga so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji!

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo na posamez-
ne pozicije (1-10)!

4. Kraj dobave: Skladišče URSZR, Ob-
vozna pot b.š., Ljubljana - Roje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2002
do december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteva za razpisno dokumentacijo: Boš-
tjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan Cirar,
01/471-23-48, dodatne informacije: Sonja
Jekovec, tel. 01/471-23-57, kontaktna
oseba - vodja izvedbe javnega naročila.

(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 52/2002-ODP) na račun
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
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 6. 2002 do
12. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik je sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS 52/2002-ODP – Gasilska oprema“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 6. 2002 ob 13. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen: ni
predvideno.

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:

Posebni pogoji:
1. da bo v primeru sklenitve pogodbe,

kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov (Priloga 1),

2. da podatki, zajeti v ponudbi niso zava-
jajoči ter da je seznanjen s pogoji iz razpi-
sne dokumentacije (Priloga 2)

3. da potrjuje zahtevano veljavnost po-
nudbe in rok plačila iz razpisne dokumenta-
cije (Priloga 3),

4. izpolnjevanje vseh tehničnih podatkov
in zahtev naročnika (Priloga 4),

5. ponuja blago po ceni iz Priloge 5,
6. da se strinja z vsebino vzorca pogod-

be (Priloga 6).
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe poslov, odločitev o spre-
jemu ponudbe predvidoma do konca junija
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za

usposobljenost in sposobnost bodo oce-
njeni na podlagi ocenjevalnih kriterijev:

a) Vrednost ponudbe – utež 0,80

Število
točk Kriterij

80 najnižja cena

najnižja cena × 100
1.00 – 79.99 ---------------------------------

   ponujena cena

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.
b) Rok dobave – utež 0,20

Število
točk Kriterij

20 najkrajši dobavni rok

najkrajši dobavni rok×100
1.00 – 19.99 ------------------------------------------

    ponujeni dobavni rok

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 1/2002 Ob-68367
1. Naročnik: Agencija za zavarovani

nadzor.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,

1000 Ljubljana, faks 01/476-34-17, tel.
01/ 476-34-00, e-pošta: nadja.po-
pit@a-zn.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
in montaža pisarniške opreme (za de-
lovna mesta, kabinet direktorja, sejno
sobo in ostalo).

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

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
ne sme biti daljši od 60 dni od podpisa
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dvig doku-
mentacije v tajništvu s potrdilom o plačilu,
dodatne informacije pri Ani Paš, tel.
01/476-34-12.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virman na
žiro račun št. 50100-637-813302, pri APP
Ljubljana, z oznako za razpisno dokumenta-
cijo – pisarniško pohištvo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija za zavarovalni nadzor,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

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

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:

– je registriran pri pristojnem državnem
organu za dejavnost, ki je predmet razpisa;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne do-
ločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano s nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve v skladu s pred-
pisi RS;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba in ostalo na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pri Ani Paš, tel. 01/476-34-12,
e-pošta: ani.pas@a-zn.si, faks
01/476-34-17.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Agencija za zavarovalni nadzor

Ob-68370
1. Naročnik: Teromelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala - črna me-
talurgija, varilni material in barvna me-
talurgija.

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

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 10. 6. 2002 do 9. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termelektrar-
na Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 27. 5. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj - Ponudba”, s številko objave
tega javnega razpisa ter navedbo predmeta
naročila.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 27. 5. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe.

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):
pogodba oziroma dogovor o skupnem
nastopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpi-
sanih splošnih pogojev mora ponudba iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menica za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1999 do danes.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta
predvidoma v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in

popusti: do 90 točk,
– dobavni rok: do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja jih Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 4. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.,

Trbovlje

Št. 1/2002 Ob-68387
1. Naročnik: Živilska šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Živilska šola Mari-

bor, Park mladih 3, 2000 Maribor, tel.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48, el.na-
slov: zivilska-sola.mb@guest.arnes.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno do-
bavo živil v celoti ali po posameznih sklopih:

– žita, mlevski izdelki in testenine,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– jajca,

– sladkor, pudingi
– zmrznjeni izdelki – zelenjava, sladole-

di in drugo,
– marmelade, džemi, kompoti,
– sladki izdelki – čokolade, napolitanke,

bonboni in drugo,
– slaščičarske surovine,
– pekovske surovine,
– pijače,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe za posamezne sklope morajo

vsebovati vse vrste blaga v posameznem
sklopu razen v sklopu slaščičarske surovi-
ne, kjer si naročnik zaradi raznolikosti blaga
pridržuje pravico, da lahko v okviru tega
sklopa izbere več ponudnikov.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Živil-
ske šole Maribor, kontaktna oseba Branka
Božič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV) na žiro račun naročnika št.:
51800-603-34051.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. maj 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Živilska šola Maribor, Park mla-
dih 3, 2000 Maribor, osebno ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. maj 2002 ob 11. uri, na sedežu
naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni po prejemu računa, predplačila niso
možna.

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: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve: do 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Živilska šola Maribor

Št. 115-1/02 Ob-68401
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ajdov-

ščina.

2. Naslov naročnika: Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina, tel. 05/36-93-140, faks
05/36-93-150, e-naslov: tajnistvo@zd-aj-
dovscina.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava vozila z vso opremo.

4. Kraj dobave: Ajdovščina, Tovarni-
ška 3.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 10. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ajdovščina, Tovarniška 3, Ajdovščina -
tajništvo, Marija Božič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro, po predhodnem naro-
čilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na žiro
račun 52000-603-31434.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ajdovščina,
Tovarniška 3, 5720 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 5. 2002 od 11. uri.

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/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): po-
goji določeni 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002 in 5. 6.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Zdravstveni dom Ajdovščina

Št. 262/2002 Ob-68405
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Slovenj Gradec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot

12, 2380 Slovenj Gradec, faks
02/881-20-40, tel. 02/881-20-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rovoko-
pač moči 60 do 80 kV.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Javno komunalno po-
djetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska
pot 12, Slovenj Gradec.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Slo-
venj Gradec - tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV)
na transakcijski račun št.
03175-1000161873, ali na blagajni po-
djetja z navedbo namena nakazila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Slo-
venj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
Javno komunalnega podjetja Slovenj Gra-
dec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slo-
venj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponu-
dnik vzame v račun star stroj, ostalo nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 8 dneh po javnem od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Ivanu Grosu, tel.
031/649-383 ali 02/881-20-37.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.

Št. 314/2002 Ob-68404
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: SKS vod-
niki in instalacijski vodniki do 1 kV.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
94,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: sklop A) 11,900.000 SIT;
sklop B) 72,500.000 SIT; sklop C)
9,600.000 SIT.

4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-
te naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začekta dobave je 20. 7. 2002;
predvideni datum zaključka dobave je 20. 7.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošno ka-
drovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin
(soba št. 114/I. nadstropje), na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobi na naslovu naročnika pri Andreju
Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-151 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 31. 5. 2002.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 5. 6.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sek-
tor-vložišče pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadstropje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor - vložišče (prevzemnik Marja-
na Gredin, soba št. 114/I. nadstropje). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj-Po-
nudba-Javni razpis”. Navedena mora biti šte-
vilka objave tega javnega razpisa, številka
tega Uradnega lista RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.

Kuverta, v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo, mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 6.
2002 ob 10. uri pri naročniku Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, v sejni sobi, II. nadstropje.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji
z dokumenti za ugotavljanje usposobljeno-
sti in sposobnost ponudnika, ki so navede-
ni v VIII., XI. in XII. členu razpisne doku-
mentacije.

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

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb,

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 26. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70 točk,
– tehnični razpisni pogoji 15 točk,
– plačilni pogoj 10 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-151 za
tehnični del in Milanu Nežmahu, univ. dipl.
org., tel. 02/22-00-127 za ostale informa-
cije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-37517, Uradni list RS,
št. 25 z dne 6. 4. 2001 in Uradni list RS, št.
83-84 z dne 26. 10. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Maribor

Ob-68438
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11
a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komuna-
la-trbovlje.si

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pocinkanih in plastičnih zabojnikov.

(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:

a) pocinkani in plastični zabojniki dimen-
zij 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, 5 m3 odprti,
5 m3 zaprti,

b) poliesterski zabojniki za ekološke oto-
ke dimenzij ca. 1,2 m3, 1,8 m3,

c) kontejner (kovinski) za izpraznjevanje
ekoloških otokov – ca. 15 m3 – optimalni za
samonakladalec brez vmesnega droga.

Ponudnik se lahko prijavi na enega, dva
ali na vse sklope.

4. Kraj dobave: Občina Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: sukcesivno v
120 dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbov-
lje, Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi Lani-
šnik – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, od 10. 5. 2002 do dne-
va predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR: 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predme-
ta in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11 a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti, katere veljavnost je najmanj do 30. 6.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sni so od sofinanciranja proračuna RS. V
primeru nezagotavljanja zadostnih sredstev
odstopimo od naročila brez obveznosti.
Ostali pogoji so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na jav-
nem razpisu. Pravni akt mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to,
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no 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: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 30. 6. 2002, datum odločitve: do
31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 80 točk,
– način plačila: 10 točk,
– garancijska doba: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ni.
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 25. 4. 2002.
Javno podjetje Komunala Trbovlje

d.o.o.

Ob-68439
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11

a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komuna-
la-trbovlje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kombini-
rano vozilo samonakladalec s hidravlič-
nim dvigalom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi blago le v
celoti.

4. Kraj dobave: Občina Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: 120 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o. Savinjska cesta 11 a, Trbovlje
Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi Lanišnik
– tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro od 10. 5. 2002 do vključ-
no 24. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR: 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predme-
ta in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Komu-
nale Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti, katere veljavnost je najmanj do 30. 6.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sni so od sofinanciranja proračuna RS. V
primeru nezagotavljanja zadostnih sredstev
odstopimo od naročila brez obveznosti.
Ostali pogoji so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na jav-
nem razpisu. Pravni akt mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to,
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no 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: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 30. 6. 2002, datum odločitve: do
31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 70 točk,
– način plačila: 10 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– število prodanih samonakladalcev v

zadnjih treh letih: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 25. 4. 2002.
Javno podjetje Komunala Trbovlje

d.o.o.

Ob-68440
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11

a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komuna-
la-trbovlje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rovoko-
pač s pripadajočo opremo in pogonom
4x4.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi blago le v
celoti.

4. Kraj dobave: Občina Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: 60 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Trbovlje
Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi Lanišnik
– tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, od 10. 5. 2002 do vključ-
no 24. 5. 2002.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR: 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predme-
ta in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11 a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti, katere veljavnost je najmanj do 30. 6.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sni so od sofinanciranja proračuna RS. V
primeru nezagotavljanja zadostnih sredstev
odstopimo od naročila brez obveznosti.
Ostali pogoji so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na jav-
nem razpisu. Pravni akt mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to,
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no 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: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 30. 6. 2002, datum odločitve: do
31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– število prodanih strojev v letu 2001:

10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 25. 4. 2002.
Javno podjetje Komunala Trbovlje,

d.o.o.

Št. 1098/2002 Ob-68444
1. Naročnik: Komunala Radovljica,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 27,

4240 Radovljica, tel. 04/53-701.
3. (a) Vrsta in količina blaga: samona-

kladalno vozilo z nadgradnjo za odvoz
tipskih zabojnikov 5 - 7 m3 in dvigalom
za kosovne odpadke.

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

4. Kraj dobave: Komunala Radovljica,
d.o.o.

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

zaključka ali trajanje dobave: čim krajši
možni dobavni rok.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ra-
dovljica, d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Ra-
dovljica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tri dni pred izte-
kom za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilo na transakcij-
ski račun št. 07000-0000008529 pri Go-
renjski banki d.d., z oznako “Razpisna do-
kumentacija“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: podaljšanje roka
oddaje do 10. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Radovljica, d.o.o.,
Ljubljanska 27, 4240 Radovljica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 5. 2002 ob 12.30.

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

1. znesek finančnega zavarovanja: v viši-
ni 10 % pogodbene vrednosti,

2. vrsta finančnega zavarovanja: garan-
cija slovenske banke,

3. trajanje finančnega zavarovanja: ena-
ko veljavnosti ponudbe.

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

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 ponudnikom bo podpisana kupopro-
dajna 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:

1. za pravne osebe izpisek iz registra z
opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

2. bonitetni obrazci (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike pa potrjena davčna napoved za
zadnje davčno obdobje.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 1. 6.,
predvideni datum odločitve 15. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: poda-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika ali po tel.
04/537-01-14, 04/537-01-31.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Komunala Radovljica, d.o.o.

Št. 47/1266/2002 Ob-68454
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
OPGW kabla ter obešalne in spojne
opreme za objekte DV 110 kV Do-
blar-Tolmin-Cerkno, odsek: Tolmin-Cer-
kno, DV 110 kV Cerkno-Idrija in DV 110
kV Ajdovščina-Idrija.

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

4. Kraj dobave: RTP Tolmin, RTP Cer-
kno, RTP Ajdovščina.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2002 –
avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: pri
naročniku, prevzem dokumentacije v sobi
št. 2C 1.3, Andreja Mihevc, dodatne infor-
macije Elizabeta Strgar-Pečenko in Martin
Hostnik.

(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: 12.000 SIT (10.000 SIT +
DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na št. 45.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 5. 2002 ob 10. uri, v dvorani
B, IV. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

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 z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
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be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– ponudnik mora ponuditi OPGW kabel,
ki ustreza minimalnim tehničnim parame-
trom, ki so navedeni v tehničnem delu raz-
pisne dokumentacije (poglavje 1.2.2. – ka-
rakteristike OPGW kabla),

– ponudnik mora predložiti od investitor-
ja potrjeno referenčno listo, s katero doka-
zuje, da je v elektroenergetskem omrežju
Slovenije do sedaj dobavljenih najmanj
100 km OPGW kabla z enakimi tehničnimi
parametri,

– dobavni rok je 6 tednov od dneva pod-
pisa pogodbe,

– garancijski rok za razpisano opremo je
18 mesecev od spuščanja v obratovanje
oziroma od uspešnega tehničnega pregle-
da, vendar ne več kot 24 mesecev od dne-
va dobave opreme,

– ponudnik mora v roku 6 tednov od
dneva podpisa pogodbe dobaviti opremo
za vse tri objekte,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik pre-
dložiti pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
proizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji javnega naročila, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– ponudnik mora predložiti mnenje po-
oblaščenega revizorja, v primeru, če celot-
na ponudba ponudnika presega vrednost
50 mio SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (87%), plačilni pogoji (3%),
zagotavljanje kvalitete (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 6/2002 Ob-68475
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
pometanje cest – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena sta dva sklopa: šasija s kabino
in nadgradnja. Sprejemljive so le ponudbe
za oba sklopa skupaj v celoti.

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

zahtevane so variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave 31. oktober 2002.

7. (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, Maribor, taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame med 8. in 14.
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 transakcijski ra-
čun številka 04515-0000175787, pri
NKBM Maribor, s pripisom “Za razpisno do-
kumentacijo: stroj za pometanje cest”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 6. 2002 do 12. ure. Ponudbe je po-
trebno oddati v zaprti kuverti na naslov na-
ročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka
“Ne odpiraj – Ponudba za stroj za pometa-
nje cest – JN 6/2002”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika. Ovitek
ponudbe mora biti zaprt tako, da se na od-
piranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor, prevzemnik taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 6.
2002 ob 12. uri, na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. 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-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponujene vrednosti predmeta naročila na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati
na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasne-
je v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od po-
nudbe odstopil, naročnik pa bo vnovčil ban-
čno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena
po podpisu pogodbe in po predložitvi banč-
ne garancije za dobro izvedbo posla, osta-
lim ponudnikom pa bo naročnik vrnil banč-
no garancijo za resnost ponudbe skupaj z
obvestilom o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika.

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: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno
na naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, Maribor, ostala pojasnila pa
lahko dobi telefonsko od kontaktne osebe
Mateja Šnuderla, tel. 02/33-13-551. Se-
stanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do
katerega ponudniki še lahko zahtevajo do-
datna pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo, je 5 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslove vseh kan-
didatov, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Snaga, javno podjetje d.o.o. Maribor

Št. 011/2002 Ob-68476
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: IMX mag-

netoskopi in kamkorderji: 4 kosi sne-
malni kompleti formata IMX, 5 komple-
tov objektivov, 4 kosi stativi, 20 kosov
magnetoskopov formata IMX, 1 komplet
studijska kamera.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: snemalni kompleti formata IMX,
sklop B: objektivi, sklop C: stativi, sklop D:
magnetoskopi formata IMX, sklop E: studij-
ska kamera. Sprejemljive so ponudbe za
posamezne sklope ali za vse sklope skupaj.

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 22. 9.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slo-
venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV
produkucija, Mateja Duša – faks
01/475-37-40, tel. 01/475-37-42.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, po predhodni
najavi na faks št. 475-37-40.

(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 številke
in sedeža podjetja; za ponudnike iz tujine
pa pri Novi LB d.d. Ljubljana, št. računa
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900-7100-25946/2, z oznako predmeta
plačila – 011/2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 6. 2002
do 14. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV-011/2002 – IMX magneto-
skopi in kamkorderji. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 6. 2002 ob 11. uri, v RTV cen-
tru, Kolodvorska 2, 1550 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
1,500.000 SIT za celotni naročilo, za sklop
A: 350.000 SIT, za sklop B: 200.000 SIT,
za sklop C: 100.000 SIT, za sklop D:
700.000 SIT, za sklop E: 150.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena: 60 točk za sklop A,

B, C; 100 točk za sklop D, E,
– tehnična ustreznost: 40 točk za sklop

A, B, C.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhod-

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

javo: 26. 4. 2002.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-68477
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: ARNES, Jamova

39, p.p. 7, 1001 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strežnik

za kombiniran klicni dostop (RAS – 300
modemov), razširitev obstoječega strež-
nika Cisco 5300 ter vzdrževanje ponu-
jene opreme za nedoločen čas.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo bo oddano v enem kosu, ni predvi-
dena oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-
ročnik bo sprejemal variantne ponudbe, ki

bodo izpolnjevale minimalne tehnične zahte-
ve, navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 15. 7.
2002. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 15. 7. 2002 (z dnem doba-
ve opreme).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče prevzeti vsak delov-
ni dan med 10. in 14. uro, v prostorih AR-
NES, Jamova 39, soba M104. Ponudniki
lahko zahtevajo pojasnila po elektronski
pošti na naslov “razpis@arnes.si” ali po fak-
su 01/479-88-99, pod oznako razpisa
“Klicni dostop 2002”. Vsa pojasnila bodo
posredovana prevzemnikom razpisne doku-
mentacije na navedeni kontaktni elektronski
naslov ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50106-603-47959.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba M104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
ARNES, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od preje-
ma računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugod-
nejša (47. člen Zakona o javnih naro-
čilih): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 23. 8. 2002. Naročnik bo ponud-
nike obvestil o izboru predvidoma 20 dni po
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in kvalificiranost ponudnika,
kvaliteta opreme. Podrobneje so pogoji in
merila opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

ARNES

Ob-68479
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja

Idrija.
2. Naslov naročnika: Šolska 9, 5281

Spodnja Idrija.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 16,300.000 SIT.

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

1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stroč-

nice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjena živila,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Spodnja

Idrija, Šolska 9, 5281 Spodnja Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. sep-
tembra 2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45, ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 30. maja 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
011-2002, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 30. maja 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. maja 2002
ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola Spodnja
Idrija, Šolska 9, 5281 Spodnja Idrija.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. julija 2002, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 14. junij 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 toč-
ki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki. Način oce-
njevanja je naveden v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Osnovna šola Spodnja Idrija

Št. 05/2002 Ob-68483
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se lahko poda za posa-
mezne sklope, delno za posamezen sklop
ali za vse sklope skupaj:

– sklop 1: računalniška oprema za elek-
tronsko poslovanje,

– sklop 2: nadgradnja pomnilnega pro-
stora (SAN),

– sklop 3: oprema za kopiranje podat-
kov na trak,

– sklop 4: nadgradnja strežnika za elek-
tronsko pošto,

– sklop 5: osebni računalniki,
– sklop 6: diskovni sistem za strežnik,
– sklop 7: terminalski strežnik,
– sklop 8: komunikacijska omara,
– sklop 9: računalniška mrežna oprema.
4. Kraj dobave: Univerza v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 31. 7. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Računalniški center Univerze v Mari-
boru, Slomškov trg 15, Maribor, Maruša
Belšak, tel. 02/23-55-300.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT – na žiro
račun Univerze v Mariboru, št.
51800-603-30869.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Ma-
ribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti ponudbe.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta,
– cena,
– ostali kriteriji, ki so zapisani v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bila objavljena.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 4. 2002.
Univerza v Mariboru

Ob-68512
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica, tel. 01/836-63-15, faks
01/837-10-00, Osnovna šola dr. Antona De-
beljaka, Hrib 101, 1318 Loški Potok, tel.
01/836-70-10, faks 01/836-72-53, Osnov-
na šola Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev, tel. 01/895-16-00, faks
01/895-52-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 172.000
litrov kurilnega olja ekstra lahko EL in
8.400 litrov plina – propan, v skupni ori-
entacijski vrednosti 13,520.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj lahko ponudi blago v celoti, ali za
1. sklop: kurilno olje ekstra lahko El in 2.
sklop: plin – propan.

4. Kraj dobave: kurilno olje: Osnovna
šola dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega

odreda 10, 1317 Sodražica, Osnovna šo-
la dr. Anotna Debeljaka, Hrib 101, 1318
Loški Potok, Osnovna šola Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev; plin
– propan: Osnovna šola Stara Cerkev, Sta-
ra Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. sep-
tembra 2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 29. maja 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet
v ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni
račun 02083-0053787157, sklic na št.
009/1-2002, po modelu 00, Altus con-
sulting d.o.o., Ljubljana, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 29. maja 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. maja
2002 ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odre-
da 10, 1317 Sodražica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. junija 2002, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 10.
junij 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,

Osnovna šola Stara Cerkev

Št. 2/2002 Ob-68516
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška c. 31,

4290 Tržič, tel. 04/59-71-300, faks
04/59-71-320.

3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-
sko vozilo z nadgradnjo do 23 m3 za
odvoz komunalnih odpadkov v tipskih
zabojnikih 120 do 1100 litrov in zaboj-
nikov 5 do 7 m3.

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

4. Kraj dobave: Tržič, fco kupec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum
dobave vozila do 60 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Tržič, d.o.o., Pristavška c. 31, 4290
Tržič - Finančno računovodski sektor, Ve-
sna Jekovec, tel. 04/59-71-300.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 2002
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT s pla-
čilnim nalogom na transakcijski račun
Komunalnega podjetja Tržič, d.o.o.,
07000-0000001933, ali na blagajni na se-
dežu podjetja. Znesek plačila razpisne do-
kumentacije že vključuje 20% DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o., Pristavška c. 31, 4290 Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 6.
2002 ob 12. uri, na naslovu Komunalno
podjetje Tržič, d.o.o., Pristavška c. 31, Tr-
žič, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 5%
razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vitelj lahko ponudi varianto:

1. plačilo v 30 dneh po dobavi,
2. plačilo v 60 dneh po dobavi,
3. plačilo v 90 dneh po dobavi.
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:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem uradu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejši od 30 dni,

c) potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane vse obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni,

d) 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),

e) drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, datum odločitve 11. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, tehnične karakteristike 10 točk,
servisiranje 10 točk, usklajenost z voznim
parkom 10 točk, plačilni pogoji 5 točk, do-
bavni roki 5 točk, garancijska doba 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.

Št. 014/2002 Ob-68614
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks: 01/475-2186.
3. (a) Vrsta in količina blaga: video/av-

dio strežnik z najmanj 4 neodvisnimi ka-
nali, v kompletu z programsko kontrol-
no opremo.

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

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 12. septem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV pro-
dukucija, Mateja Duša - faks:
01/475-3740, tel.: 01/475-3742.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 5. 2002
dalje vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(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 številke
in sedeža podjetja; za ponudnike iz tujine

pa pri Novi LB d.d. Ljubljana, št. računa
900-7100-25946/2, z oznako predmeta
plačila -014/2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 5. 6. 2002 do
10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - Vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj - za razpis-ponudba za
razpis št. RTV-014/2002-E-ODP/B - Video
strežnik “. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 12. uri v RTV centru,
velika sejna soba, Kolodvorska 2, 1550
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 500.000
SIT.

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

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

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 dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 45%, plačilni pogoji 5%, te-
hnična ustreznost 50%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strežnik bo deloval v studijskem oko-
lju v živo. Zahtevana je izjemna zanesljivost
delovanja. Zahtevana je sinhrona reproduk-
cija slike in pripadajočega izreza (fill+key)
na predvajalnih kanalih.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 402-04-20/2002 Ob-68615
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Grečorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala in papirja za po-
trebe državnih organov v Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
2. skupina: papir za fotokopiranje, 5. skupi-
na: material za tiskarno.

4. Kraj dobave: različni upravni organi v
Ljubljani.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, trajanje do
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,1000
Ljubljana - glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 5. 2002 ob 9.30 Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a,1000 Ljubljana - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih del.

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 Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo,ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 23 točk;

3. certifikat SIST EN ISO 9002 - 5 točk .
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ponovitev javnega naročila
v neuspelih skupinah; skupina 2 - fotokopir-
ni papir in skupina 5 - material za tiskarno;
objavlenega v Uradnem listu RS, št. 16 z
dne 22. 2. 2002, Ob-64600 in popravek
Uradni list RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002,
Ob-64703.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 180/2002 Ob-68620
1. Naročnik: Komunala Metlika d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Metlika

d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika,

tel. 07/363-74-00, faks 07/363-72-10,
e-mail: komunala.metlika@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za ločeno zbiranje odpadkov.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od avgusta 2002 do maja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: javno podjetje
Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. briga-
de 4, 8330 Metlika, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti dokazilo o vplači-
lu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
02994-0019444579 pri NLB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najpozneje
do 31. 5. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Metlika d.o.o., Ce-
sta XV. brigade 4, 8330 Metlika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
naročnika. Pri odpiranju ponudb lahko so-
delujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila oddali
pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik mora poleg
ponudbe priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik ob-
vestil vse ponudnike v roku 15 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji
lahko ponudniki dobijo telefonsko ali ose-
bno pri kontaktni osebi: Branko Matkovič,
tel. 07/363-72-00.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 4. 2002.

Komunala Metlika d.o.o.

Št. A-036-B Ob-68621
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
števcev prometa s klasifikacijo in komu-
nikacijsko napravo.

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

4. Kraj dobave: R Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok dobave: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba št. 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
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na št. 2415.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2002 ob 9. uri, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, sejna
soba 320/III. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 30,000.000 SIT
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko vnovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so še dodatni pogo-
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ji, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpol-
njeni:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od 60 dni,

– garancijski rok za izvedena dela ne
sme  biti  krajši  od  roka  iz  projektne
naloge,

– izpolnjeni tehnični pogoji navedeni v
projektni nalogi,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na do sedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu.

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

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

Št. točk

1. Cena 0 - 40
2. Rok izvedbe 0 - 10

Ceno ponudbe bo naročnik meril tako,
da bo najnižja ponudba vredna 40 točk, vse
naslednje višje ponudbe se točkujejo 40 -
(vrednost ponudbe v MIO - vrednost najni-
žje ponudbe v MIO)/0,5.

Primer:
Najnižja ponudba 20 MIO, naslednja

25 MIO
Prva ponudba = 40 točk
Druga ponudba = 40 - (25 - 20)/0,5 =

= 30 točk
Rok izvedbe od podpisa pogodbe

Število
dni do 31 dni 31-51 dni nad 51 dni
Število
točk 10 5 0

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Direkcija RS za ceste

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 344-28/2002
V objavi dveh javnih razpisov naročnika

Občine Ormož, in sicer javnih razpisih brez
omejitev za izgradnjo hodnika za pešce II.
faza Obrež-Grable in izgradnjo hodnika za
pešce I. faza Mihovci s kanalizacijo, objav-
ljenih v Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne
12. 4. 2002, Ob-67209 in Ob-67210, se

datum  v  9. točki  popravi  in  se  pravilno
glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 5. 2002.

Uredništvo

Št. 60-1600/02 Ob-68348
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50,
faks 07/393-25-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in montažna dela pri obnovi vodovo-
da Orehovica – Gornja Stara vas, v sku-
pni dolžini ca. 1550 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: Orehovica, Občina
Šentjernej.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 20. 6. 2002
do 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in in-
vesticije, Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, tel. 07/393-24-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure (po predhodni telefonski na-
javi).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  nakazilo  v  vred-
nosti 30.000 SIT na TRR št.
03150-1000002272, pri SKB banki d.d.,
z navedbo “Plačilo RD – Obnova vodovo-
da Orehovica – Gor. Stara vas”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in
investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
goji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 27. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve 30. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 02-226 Ob-68360
1. Naročnik: Trubarjev dom upokojen-

cev Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zi-
danem mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
mostu.

2. Naslov naročnika: Loka pri Zidanem
mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu,
tel. 03/565-81-00, faks 03/568-41-96,
e-mail: loka@ssz-slo.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija novega paviljona v Trubarje-
vem domu upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu, Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.

(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: Loka pri Zidanem mo-
stu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek obnove:
1. 7. 2002, dokončanje: 30. 8. 2003. Ori-
entacijska vrednost naročila: 180 mio SIT.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Trubarjev
dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
48, Loka pri Zidanem mostu, Jožica Šin-
kovec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro, od te objave
ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije do 27. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT, z upoš-
tevanim DDV. Ponudniki morajo znesek na-
kazati na ŽR: 51600-603-30549, davčna
številka 83235434 (na položnico morajo
ponudniki napisati svoj točen naslov in
svojo davčno številko, zaradi izstavitve ra-
čuna).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu – tajništvo, Loka
pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zi-
danem mostu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 5. 2002 ob 8.30, v sejni sobi
Trubarjevega doma upokojencev Loka pri
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Zidanem mostu 48, Loka pri Zidanem
mostu.

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

– za resnost ponudbe je ponudnik dol-
žan priložiti bančno garancijo v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa z rokom ve-
ljavnosti do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe,

– za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrani po-
nudnik predložil ob podpisu pogodbe. Ve-
ljavnost garancije mora biti še tri mesece
po uspešni primopredaji izvršenih del,

– izjava banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti, ka-
tero bo izbrani ponudnik predložil ob pri-
mopredaji izvršenih del. Veljavnost garan-
cije mora biti še en dan po izteku garancij-
skega roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev, način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo razpisana dela oddal enemu iz-
vajalcu.

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: zahtevana dokazila
po razpisni dokumentaciji mora ponudnik
priložiti ponudbi.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, plačilni pogoji. Podrobnejša
opredelitev meril za ocenjevanje ponudb
je določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
po predhodnem dogovoru pri direktorici
Olgi Golob, tel. 03/565-81-01.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: objava v Uradnem listu RS,
št. 36 dne 26. 4. 2002, Ob-67924.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 35101-77/98-4/1 Ob-68363
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, an-
ton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija in nadzidava Osnovne šole Marije
Vere.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kamnik, Duplica.

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

končanja ali čas izvedbe: junij 2002, junij
2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT na tran-
sakcijski račun Občine Kamnik številka
01000-0100002233.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 11. uri, sejna soba
št. 17 Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 60 dni po odpiranju ponudb, predvide-
ni datum odločitve pa je 15 dni po odpira-
nju.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 85%,
b) garancijski rok 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Anton Kamin (tel. 01/831-81-05,
831-81-14).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
23. 11. 2001, Ob-58929.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Občina Kamnik

Št. 40510-2/02-34 Ob-68364
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, faks: 01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

vodovoda po Jarški cesti - 2. 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: Jarše-Rodica pri Dom-
žalah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek junij,
julij 2002, rok izvedbe 45 koledarskih dni
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarske javne službe, Savska 2, kon-
taktna oseba: Janez Bizjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur Občine Domžale.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  2.000 SIT,  Ob-
čina Domžale, transakcijski račun:
01000-0100001457, sklic - javni razpis:
“Obnova vodovoda po Jarški cesti -
2. faza“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 17. uri v Konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Me-
nica - vrednost 1 mio SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugo-
dnejša  (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 Zako-
na o javnih naročilih: 2 potrjeni referenci,
ko je ponudnik v zadnjih treh letih izvajal
podobne investicije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti po-
nudbe 90 dni, predvideni datum odločitve
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, kontaktna oseba: Janez
Bizjak.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Občina Domžale

Št. 4022-165/2002-2 Ob-68369
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Tivolske ceste in križišča Bavarski dvor.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljublja-
na.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij – avgust
2002

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: znesek razpisne
dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zain-
teresirani ponudniki plačajo na transakcij-
ski račun pri Banki Slovenije, št.
01000-0100000196, sklic na št.
10000-121.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljub-
ljana, IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 6. 2002 ob 8.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% vre-
dnosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): 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. in 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: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu
ponudbe sprejel predvidoma v 15 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 2-11-2-0099/02 Ob-68371
1. Naročnik: JGZ, Protokolarne stori-

tve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/26016192, faks
04/26016-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
strehe Gradu Brdo zajema krovsko kle-
parska dela (odstranitev stare kritine,
namestev nove, zamenjava žlebov in
elektoinštalaciska dela za namestitev
ogrevanja žlebov, namestitev strelovo-
da in ozemljitve. Za vsa dela je predvide-
na tudi dobava materiala potrebnega za
vgradnjo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljive so ponudbe za
vsak sklop posebej ali za oba skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Grad Brdo, Predoslje
39, 4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del
1. 8. 2002, zaključek del 30. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Jamšek
Franc (031/68-10-47).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
17. 5. 2002 od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne sto-
ritve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 9. uri, JGZ Brdo,
Protokolarne storitve RS, Predoslje 39,
4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe. Po pod-
pisu pogodbe bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti. Po kon-
čanih delih bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): spo-
razum o skupnem nastopanju med partner-
ji združenega podjetja.

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: odgovorni vodja mo-

ra izpolnjevati določene minimalne pogoje
za izvedbo javnega naročila, ki jih zahteva
Zakon o graditvi objektov, čisti dobiček v
zadnjem finančnem obdobju, rok za zače-
tek del je 1. 8. 2002, rok za končanje del
je 30. 8. 2002, garancijski rok ne more
biti krajši od razpisanega 36 mesecev, ve-
ljavnost ponudbe do vključno 90 dni od
dneva odpiranja ponudb, plačilni rok 30
dni po prejemu potrjenega računa, podpis
sporazuma o ukrepih na skupnem delovi-
šču.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti
ponudbe je 20. 8. 2002, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naj-
nižja ponudbena cena, finančna sposo-
bnost ponudnika, certifikat kakovosti ISO
9001 ali 9002, reference, splošni garan-
cijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo organiziral sestanek s
ponudniki 17. 5. 2002 ob 9. uri v prosto-
rih JGZ, Protokolarne storitve RS, Predos-
lje 39, 4000 Kranj.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

JGZ Protokolarne storitve RS

Ob-68408
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: semafo-

rizacija ceste G-11, odsek 1.475,
km 0.980, Križišče Kr-4 Ankaranska
vpadnica - Kolodvorska cesta v Kopru.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete oziroma zahte-
vate v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, Koper pri Jasmini
Kapun, za dodatne informacije pa pri Vilja-
nu Tončiču, Samostojna investicijska slu-
žba, Verdijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 5. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na tran-
sakcijski račun št. 01000-0100005725 s
pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za semaforizacijo.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Koper, Sa-
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mostojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 15. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v
Kopru.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok pla-
čila računa ali situacije 60 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz bonitete specializirane insti-
tucije (APP oziroma poslovne banke).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti po-
nudbe 5. 8. 2002; odločitev o sprejemu
ponudbe predvidoma do 14. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 4. 2002.
Mestna občina Koper

Št. 00201-01/00 Ob-68412
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 9,

5282 Cerkno, tel. 05/37-34-640, faks
05/37-37-649, e-mail: obcina@cerkno.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
javne infrastrukture Cerkno – Plužne
(kanalizacija – fekalna, meteorna, vo-
dovod, telefon, NNO, cesta).

Ocenjena vrednost del: 40,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti
in ne po sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: naselje Cerkno – Pluž-
ne.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij – novem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe ali osebe, od ka-
tere se zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Cerkno,
Služba za gospodarske javne službe, Ja-
nez Rupnik, tel. 05/37-34-643.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2002
do 31. 5. 2002, po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT, z vir-

manskim nalogom na TRR št.
01000-01000-14843, pred dvigom doku-
mentacije s pripisom “Javna infrastruktura
Cerkno“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 10. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Občina Cekno, Bevkova 9,
5282 Cerkno, z napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj – Javna infrastruktura Cerkno”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno, I. nad-
stropje

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: za zavarovanje resnosti
ponudbe je potrebno predložiti bančno ga-
rancijo v višini 5% ponudbene cene in veljav-
nostjo 150 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z me-
sečnimi situacijami v brezobrestnem valut-
nem roku 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN – 1, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
no-tehnične usposobljenosti: opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: s kompletno tehnično dokumenta-
cijo je na ogled pri investitorju: Občina Cer-
kno, Bevkova 9, Cerkno.

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

18. Datum odposlane zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Občina Cerkno

Ob-68413
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 9,

5282 Cerkno, tel. 05/37-34-640, faks
05/37-37-649, e-mail: obcina@cerkno.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tve občinskih cest:

1. Straža – Otalež,
2. Bukovo – Zakriž,
3. Žabže – Selc.
Ocenjena vrednost del: 85,000.000

SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo lahko oddalo
glede na ponudbe tudi po sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2002 – fe-
bruar 2003.

7. (a) Naslov službe ali osebe, od ka-
tere se zahteva razpisno dokumentacijo

in dodatne informacije: Občina Cerkno,
služba za gospodarske javne službe, Ja-
nez Rupnik, tel. 05/37-34-643.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 2002
do 31. 5. 2002, po predhodni najavi.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 20.000 SIT, z
virmanskim nalogom na TRR št.
01000-01000-14843, pred dvigom doku-
mentacije s pripisom “Obnova občinskih
cest“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 10. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Občina Cekno, Bevkova 9,
5282 Cerkno, z napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj (obnova občinskih cest)”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi
občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno, I. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: za zavarovanje resnosti
ponudbe je potrebno predložiti bančno ga-
rancijo v višini 5% ponudbene cene in ve-
ljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila pla-
čila in/ali sklicevanje na določila v pred-
pisih: z mesečnimi situacijami v brezobre-
stnem valutnem roku 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN – 1, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
no-tehnične usposobljenosti: opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: s kompletno tehnično dokumenta-
cijo je na ogled pri investitorju: Občina Cer-
kno, Bevkova 9, Cerkno.

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

18. Datum odposlane zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Občina Cerkno

Št. 02/321479 Ob-68415
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

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

sanitarij, oken in centralnega ogreva-
nja v vrtcu Ljubljana Center, enota Pru-
le, dislociran oddelek Stara Ljubljana,
Ulica na grad 2, 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 Ljubljana Cen-
ter, enota Prule, dislociran oddelek Stara
Ljubljana, Ulica na grad 2, Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij 2002 - av-
gust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudnik
lahko zahteva razpisno dokumentacijo na
naslovu: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18,
I. nadstropje, soba 112, Ljubljana. Kon-
taktna 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-
dnem dogovoru po telefonu, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure do 31. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na tran-
sakcijski račun MOL št. 01000-01
00000196.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene do 6. 6.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18, I. nadstropje, soba 112,
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za obnovo sanitarij, oken in centralnega
ogrevanja v vrtcu Ljubljana Center, enota
Prule, dislociran oddelek Stara Ljubljana,
Ulica na grad 2, Ljubljana”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6.
2002 ob 12.15 na naslovu: MOL, Odde-
lek 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 predloži-
ti bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od razpisane vrednosti.

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, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 60 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: 26. 4. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 35100-0013/02 Ob-68423
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica; tel.: 04/537-23-00,
faks: 04/531-46-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zunanja
ureditev in obnova komunalne in-
frastrukture (gradbena dela) v območju
starega mestnega jedra v Radovljici.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe (predvidoma 26.
junij 2002), dokončanje del do 15. no-
vembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Alpdom in-
ženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica,
kontaktna oseba Martin Baumgartner, tel.:
04/537-45-29, faks: 04/531-42-11,
GSM: 041/ 766-460.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 14. ure po
predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo
na transakcijski račun
07000-0000031130 pri Gorenjski banki
d.d., enota Radovljica, s pripisom “uredi-
tev starega mestnega jedra v Radovljici“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Alpdom inženiring d.d., Can-
karjeva 1, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. maj 2002, ob 12. uri, v mali
sejni sobi Občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da je izvajal podo-
bna dela (zunanja ureditev spomeniško va-
rovanega trga, izdelava komunalne opre-
me v vrednosti vsaj 30,000.000 SIT), da
so njegovi letni prihodki enaki vsaj 4-kratni
razpisni vrednosti, da nima nekrite izgube

v zadnjih treh letih (1999-2001), da niso
imeli blokiranega žiro računa najmanj 6 me-
secev pred oddajo ponudbe, da nimajo
vrnjenih akceptnih nalogov in menic, ki so
bili dani za zavarovanje poslovnega dogod-
ka, kot posledico plačilne nesposobnosti,
da nimajo vnovčenih akceptnih nalogov in
menic, ki so bili dani za zavarovanje po-
slovnega dogodka, zaradi neodpravljenih
pomanjkljivosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve 3. 6. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Občina Radovljica

Ob-68441
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11 a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: prodaja@ko-
munala-trbovlje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje : izvedba
ureditve sortirnega platoja komunalnih
odpadkov Neža.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje –
odlagališče Neža.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po dogovoru,
predvideno dokončanje v roku dveh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11 a, Tr-
bovlje, Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi
Lanišnik – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro od 10. 5. 2002 do dne-
va predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT gotovin-
sko na blagajni družbe ali negotovinsko, z
nakazilom na TRR: 26330-0010049713,
pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo
predmeta in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o.,
Savinjska cesta 11 a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Komuna-
le Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11 a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija v višini 10 % ocenjene vre-
dnosti, katere veljavnost je najmanj do
30. 6. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvisni
so od sofinanciranja proračuna RS. V prime-
ru nezagotavljanja zadostnih sredstev odsto-
pimo od naročila brez obveznosti. Ostali po-
goji so določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na jav-
nem razpisu. Pravni akt mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to,
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no 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 Zako-
na o javnih naročilih: zahteve so sestavni
del razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: datum veljavnosti
ponudbe: 30. 6. 2002, datum odločitve:
do 31. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– fiksnost cen: 10 točk,
– izkušnje z naročnikom: 5 točk,
– garancijska doba: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 25. 4. 2002.
Javno podjetje Komunala Trbovlje,

d.o.o.

Št. 3/02 Ob-68442
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Zarni-

kova 3, faks 01/306-14-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbeno obrtniških in instalacijskih
del za izgradnjo štirih stanovanjskih ob-
jektov – tri vrstne in ena samostojna
hiša, vsaka s po štirimi stanovanjskimi
enotami v 4.a nizu ter pripadajočo pro-
metno in komunalno ureditvijo in pri-
ključki v območju urejanja BS 4/5 To-
mačevo v Ljubljani, v izmeri 1163 m2

koristne stanovanjske površine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Tomačevo, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum začetka del je julij 2002, dokonča-
nja del pa maj 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
6. 5. 2002 do 6. 6. 2002, med 9. in 11.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 30.000 SIT in se nakaže
na ŽR naročnika št. 50100-652-25295.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora
prevzemnik razpisne dokumentacije izka-
zati z dokumentom (položnica, virman ...),
iz katerega je razvidno plačilo razpisne do-
kumentacije. Naročnik ni davčni zaveza-
nec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 6. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova
3/vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
Tomačevo – 4.a faza“.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2002 ob 13. uri, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarni-
kova 3/sejna soba v III. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 22,000.000 SIT,
veljavna do 30. 9. 2002.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– usposobljenost izvajalca 10%,
– reference 10%,
– garancijski roki 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki dose-

že največjo vsoto točk na podlagi vredno-
tenja po posameznih merilih.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisnih
pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok za informacije je do vključno
31. 5. 2002. Vprašanja je potrebno po-
sredovati pisno na faks 01/306-14-10 pod
šifro “Tomačevo 4.a faza“. Odgovore bo
naročnik posredoval pisno vsem ponudni-
kom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objav-
ljena: 18. 1. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin

Št. 35101-62/02-47/01 Ob-68443
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbeno - obrtniških in instalacijskih
del za rekonstrukcijo stare osnovne šo-
le v Stražišču pri Kranju.

(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: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
6. 7. 2002, dokončanje del 30. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za družbene javne služ-
be, Slovenski trg 1, 4000 Kranj – prevzem
razpisne dokumentacije v tajništvu - soba
št. 162, tel. 04/237-31-61, dodatne infor-
macije: Ivan Mihovec, tel. 04/237-31-22.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT (DDV je
vključen) na transakcijski račun MOK št.
01000-0100006404. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik izka-
zati z dokumentom (položnica, virman), iz
katerega je razvidno plačilo razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do petka 7. 6.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Odde-
lek za družbene javne službe – tajništvo,
soba št. 162, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Mestne občine Kranj, soba št. 8.

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

(a) Bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% pogodbene vrednosti z ro-
kom veljavnosti do vključno datuma veljav-
nosti ponudbe.

(b) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vredno-
sti in jo bo predložil v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe.

(c) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvr-
šena dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 dni po uradnem preje-
mu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornika in naročnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): v
skladu z zakonom o javnih naročilih.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
den datum odločitve o izbiri 14. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena - 70 točk,
Točke za ceno se obračuna po nasled-

nji enačbi:
Št. točk = (najnižja cena / ponujena ce-

na) x 70
(b) reference - 30 točk,
Točke za reference se obračuna glede

na število zgrajenih objektov, brez večjih
reklamacij, enake ali večje vrednosti v zad-
njih 3 letih na naslednji način: 3-4 objekti –
10 točk; 5-9 objektov – 20 točk ; 10 ali
več objektov – 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija (PGD-PZI)
bo na vpogled v dneh od 20. 5. 2002 do
27. 5. 2002 v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba
200, ob predhodni najavi na tel.
04/237-31-22 ali 04/237-31-61.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo :26. 4. 2002.

Mestna občina Kranj

Št. 47/1258/2002 Ob-68452
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Sloveni-

ja, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/474-24-32, tel. 01/474-24-33.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zame-
njava VN opreme v 110 kV stikališču
RTP Podlog (DV polje Šoštanj II): izved-
ba gradbenih del.

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

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

4. Kraj izvedbe: RTP 400/220/110 kV
Podlog.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 26. 8. 2002
do 11. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pri naročni-
ku, prevzem dokumentacije v tajništvu Pre-
nosa električne energije, 2. nadstropje,

Andreja Mihevc, dodatne informacije Aleš
Brenčič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT (cena
5.000 SIT + DDV 1.000 SIT), virmansko
nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na račun št. 02924-0017900956, sklic
na PEE št. 3.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 31. 5. 2002 ob 13. uri, v dvora-
ni B, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po opravljenih delih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo 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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

1. 1 referenca ponudnika in vseh po-
dizvajalcev pri gradbenih in obrtniških in
elektromontažnih delih v stikališču 110 kV
ali 220 kV ali 400 kV v zadnjih 10 letih;

2. v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslov-
nega sodelovanja, mora ponudnik predlo-
žiti izjavo o skupnem nastopanju; podati
mora izjave vseh njegovih podizvajalcev,
da je ponudnik pravočasno in pravilno po-
ravnal vse svoje zapadle obveznosti;

3. rok izvedbe del od 26. 8. 2002 do
11. 10. 2002;

4. garancijski rok najmanj 18 mesecev
od uspešnega komisijsko ugotovljenega
zaključka del;

5. ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala iz-
klop daljnovoda;

6. naročnik si pridržuje pravico, da v
času pred izbiro ponudnika prekliče javno
naročilo – zavrne vse ponudbe ali zmanjša
obseg naročila, brez odgovornosti do po-
nudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v
postopku javnega naročanja.

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

o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 7. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 17. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: sku-
pna ponudbena cena (75%), s strani na-
ročnikov potrjene reference ponudnika ali
podizvajalca za tovrstna dela v stikališču
110 ali 220 ali 400 kV, ki so razvidna iz
tehničnih razpisnih pogojev (15%), plačilni
pogoji (5%), garancija za izvedena dela
(5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta bo 20. 5. 2002 ob
10. uri, v RTP Podlog.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 47/1258/2002 Ob-68453
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Sloveni-

ja, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/474-24-32, tel. 01/474-24-33.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in elektromontažna dela v 400 kV
stikališču RTP Divača (zvezno polje).

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

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

4. Kraj izvedbe: RTP 400-220/110 kV
Divača.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 30. 9. 2021
do 20. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pri naročni-
ku, prevzem dokumentacije v tajništvu Pre-
nosa električne energije, 2. nadstropje, An-
dreja Mihevc, dodatne informacije Aleš
Brenčič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT (cena
5.000 SIT + DDV 1.000 SIT), virmansko
nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na račun št. 02924-0017900956, sklic
na PEE št. 3.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 31. 5. 2002 ob 10. uri, v dvora-
ni B, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po opravljenih delih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora bitiu predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno oprede-
liti odgovornost posameznih 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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

1. 1 referenca ponudnika in vseh po-
dizvajalcev pri gradbenih in obrtniških in
elektromontažnih delih v stikališču 110 kV
ali 220 kV ali 400 kV v zadnjih 10 letih;

2. v primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslov-
nega sodelovanja, mora ponudnik predlo-
žiti izjavo o skupnem nastopanju; podati
mora izjave vseh njegovih podizvajalcev,
da je ponudnik pravočasno in pravilno po-
ravnal vse svoje zapadle obveznosti;

3. rok izvedbe del od 30. 9. 2002 do
20. 11. 2002;

4. garancijski rok najmanj 18 mesecev
od uspešnega komisijsko ugotovljenega
zaključka del;

5. ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala iz-
klop daljnovoda;

6. naročnik si pridržuje pravico, da v
času pred izbiro ponudnika prekliče javno
naročilo – zavrne vse ponudbe ali zmanjša
obseg naročila, brez odgovornosti do po-
nudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v
postopku javnega naročanja.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 7. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 17. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: sku-
pna ponudbena cena (75%), s strani na-
ročnikov potrjene reference ponudnika ali
podizvajalca za tovrstna dela v stikališču
110 ali 220 ali 400 kV, ki so razvidna iz
tehničnih razpisnih pogojev (15%), plačilni
pogoji (5%), garancija za izvedena dela
(5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta bo 21. 5. 2002 ob
10. uri, v RTP Divača.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 40307-3/2002 Ob-68462
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: prenova
Športne dvorane na Bledu – III. in IV.
faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Bled – Športna dvora-
na.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

a) gradbena in obrtniška dela – III. faza
od 20. 6. 2002 do 1. 9. 2002,

b) instalacijska dela od 1. 7. 2002 do
1. 9. 2002 in IV. faza od 1. 8. 2002 do
15. 9. 2002.

7. (a) Naslov  službe  in  oseba,  od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
Boris Marčetič, tel. 041/366 795 in faks
04/574-12-43.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi od 7. 5. 2002, vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na tran-
sakcijski račun 01000 – 0100007956,
sklic na št. 00 71419936.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2002 ob 12. 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 vre-
dnosti 10% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
60 dni od dneva oddaje ponudbe. Pred-
viden rok za izbiro izvajalca je 14. 6. 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 30 točk, rok izvedbe
maksimalno 10 točk. Podrobnejša merila
in vrednotenje posameznih elementov bo-
do natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene ovojnice morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj –
ponudba za prenovo Športne dvorane Bled
– III. in IV. faza”.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 5. 2002.

Občina Bled

Ob-68484
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
valna dela Osnovne šole Vodice.

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

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 7. 2002, čas izvedbe del do 30. 8.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo: Občina Vodice, sprejemna pisarna,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna
oseba Mira Verbič, tel. 01/833-26-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo lahko prevzamete po pred-
hodni najavi v času uradnih ur Občine Vo-
dice (ponedeljek, sreda in petek od 10.30
do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do
17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Vodice št. 01000-0100000681,
namen nakazila: razpisna dokumentacija –
adaptacija OŠ Vodice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 5. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopi-
tarjev trg 1, 1217 Vodice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 13. uri v prostorih
Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vo-
dice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
la bodo opravljena v roku 60 dni od preje-
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ma potrjenih situacij, podrobneje je dolo-
čeno v vzorcu pogodbe, kot obvezni sesta-
vini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): na-
ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del, ki lahko angažira podiz-
vajalce pod pogoji iz razpisne dokumenta-
cije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve je 17. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 85%, garancijski rok 10%, refe-
rence na podobne projekte 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Olga Stare, tel. 01/833-26-18.

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: predhodnega razpisa ni
bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Občina Vodice

Št. 40308/04/2002/25-6 Ob-68523
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. (a) Opis  in  obseg  gradnje:  pred-
met javnega naročila je ureditev ulice Ob
pošti z obnovo vodovoda in kanaliza-
cije.

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

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

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

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

končanja del: predvideni pričetek del je
avgust 2002 in zaključek del oktober
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo je možno dobiti na Občini
Škofljica, v tajništvu v času uradnih ur, in
sicer ponedeljek, sreda in petek od 9. do
11. ure in v sredo od 15. do 17. ure.

Vodja javnega naročila je Vesna Toma-
žinek. Vsa pojasnila v zvezi z razpisno do-
kumentacijo lahko zahtevate pisno po fak-
su 01/366-78-72 pod šifro: Ulica Ob poš-
ti z obnovo vodovoda in kanalizacije do
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega
javnega razpisa, do datuma za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z
virmanskim nalogom na transakcijski račun
01000-0100000972 sklicna številka:
00 40308-04 -02.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti
predložena v zaprti kuverti najkasneje do
17. 6. 2002, do 12. ure v tajništvu. Na-
slov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica.

Ponudba mora biti označena na nasled-
nji način: “Ne odpiraj - ponudba JR, Uredi-
tev ulice Ob pošti z obnovo vodovoda in
kanalizacije”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se prične
dne 17. 6. 2002, ob 12.30. Naslov: Obči-
na Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Ško-
fljica v sejni dvorani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v viši-
ni 3% razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila: na-
ročnik bo izvedena dela plačeval po zača-
snih obračunskih situacijah, potrjenih s
strani strokovnega nadzora v 60 dneh po
prejemu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN 47. člen): opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo prizna-
na sposobnost: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 80 dni od datuma,
določenega za predajo ponudbe, predvi-
den datum odločitve o sprejemu ponudbe
je maks. 30 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudba bo ocenjena na podlagi naslednjih
meril:

(a) ponudbena cena,
(b) reference,
(c) roki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpisna dokumentacija vključuje:
– popis del s količinami
– obrazložitev razpisne dokumentacije

z obrazci.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 4. 2002.
Občina Škofljica

Št. 40308/03/2002/25-6 Ob-68521
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je izvedba protiprašne
zaščite makadamske ceste Orle – Pod-
molnik v Občini Škofljica.

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

skupaj: oddaja se gradnja v celoti, brez
sklopov.

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

4. Kraj izvedbe: Orle – Občina Škoflji-
ca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: predvideni pričetek del je
julij 2002 in zaključek del avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo je možno dobiti na Občini
Škofljica, v tajništvu v času uradnih ur in
sicer ponedeljek, sreda in petek od 9. do
11. ure in v sredo od 15. do 17. ure.

Vodja javnega naročila je Vesna Toma-
žin, ek.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
01/366-78-72 pod šifro: protiprašna za-
ščita makadamske ceste Orle - Podmol-
nik, do najkasneje pet dni pred potekom
roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega
javnega razpisa, do datuma za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z
virmanskim nalogom na transakcijski račun
01000-0100000972 sklicna številka:
00 40308-03 -02

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti
predložena v zaprti kuverti najkasneje do
10. 6. 2002, do 12. ure v tajništvu. Na-
slov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica.

Ponudba mora biti označena na nasled-
nji način: “Ne odpiraj - Ponudba JR, Izved-
ba protiprašne zaščite makadamske ceste
Orle – Podmolnik”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se prične
dne 10. 6. 2002, ob 12.30. Naslov: Obči-
na Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Ško-
fljica v sejni dvorani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v viši-
ni 3% razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila: na-
ročnik bo izvedena dela plačeval po zača-
snih obračunskih situacijah, potrjenih s
strani strokovnega nadzora v 60 dneh po
prejemu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN 47. člen): opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo prizna-
na sposobnost: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma
določenega za predajo ponudbe, predvi-
den datum odločitve o sprejemu ponudbe
je maks. 30 dni po odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudba bo ocenjena na podlagi naslednjih
meril:

(a) ponudbena cena,
(b) reference,
(c) roki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpisna dokumentacija vključuje:
– popis del s količinami,
– obrazložitev razpisne dokumentacije

z obrazci.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 25. 4. 2002.
Občina Škofljica

Št. 110-1/02 Ob-68606
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: gradnja
AC odseka Kronovo – Smednik, podod-
sek Kronovo – Dobruška vas od km
0,121 do km 5,791.

(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
0,121 do km 5,791, ki obsega:

– osnovno traso AC od km 0,121 do
km 5,791,

– priključek Dobruška vas,
– deviacije kategoriziranih in nekatego-

riziranih cest oziroma poti,
– vodnogospodarske ureditve,
– prestavitve TK vodov,
– prestavitve elektrovodov,
– prestavitve vodovodov,
– prestavitve plinovoda,
– protihrupno zaščito,
– klic v sili,
– javna razsvetljava,
– krajinsko ureditev,
– oporni in podporni ukrepi.
Sklop 2: gradnja objektov na AC, ki ob-

sega:
– prepust 3-1,
– prepust 3-2,
– prepust 3-3,
– podvoz 3-4,
– podvoz 3-5,
– prepust 3-6,
– prepust 3-7,
– prepust 3-01,
– prepust 3-02,
– prepust 3-03,
– nadvoz 4-1,
– nadvoz 4-2,
– nadvoz 4-3,
– most 5-1,
– most 5-2.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC Kronovo - Sme-

dnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: rok dokon-
čanja:

Sklop 1: 18 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo.

Sklop 2: 7 mesecev od uvedbe izvajal-
ca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad.
- 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: 150.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije za sklop 1,
120.000 SIT za sklop 2, oziroma 250.000
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 bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 18. 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
18. 6. 2002 ob 10. uri na naslovu Ljublja-
na, v veliki dvorani Ministrstva za promet,
Langusova 4, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 182,000.000 SIT za sklop 1 in v
višini 51,500.000 SIT za sklop 2. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora biti ve-
ljavna 172 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev in kredi-
ta EIB. Način plačevanja z roki je določen
v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
142 dni oziroma do 7. 11. 2002. Datum

odločitev o sprejemu ponudbe je 2. 8.
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. 20/02 z
dne 8. 3. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 4. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-68607
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of the Route from
km 0.121 to km 5.791 and Structures
on the MW Karavanke – Obrežje, Sec-
tion Kronovo – Smednik; Subsection
Kronovo – Dobruška vas.

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or
everything together:

Item 1.1.1 Construction of route of mo-
torway from km 0.121 to km 5.791, com-
prising:

– Basic route of MW from km 0.121 to
km 5.791,

– connection Dobruška Vas,
– deviations of categorised and uncate-

gorized roads or paths,
– water management arrangements,
– relocations of TC lines,
– relocations of electricity lines,
– relocations of water pipelines,
– relocations of gas pipelines,
– noise-reduction measures,
– emergency telephones,
– public lightening,
– landscaping,
– retaining and supporting measures.
Item 1.1.2 Construction of structures

on MW:
– culvert 3-1,
– culvert 3-2,
– culvert 3-3,
– underpass 3-4,
– underpass 3-5,
– culvert 3-6,
– culvert 3-7,
– culvert 3-01,
– culvert 3-02,
– culvert 3-03,
– overpass 4-1,
– overpass 4-2,
– overpass 4-3,
– bridge 5-1,
– bridge 5-2.
(c) Information about the purpose of civil

works, if the preparation of designs is in-
cluded: /

4. Location of the performance of
Works: MW Kronovo – Smednik, subsec-
tion Kronovo – Dobruška vas.
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5. Acceptability of alternatives: Alterna-
tives are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The completion period for the
Item 1.1.1 - Construction of route of mo-
torway from km 0.121 to km 5.791 is 18
months from the time the Contractor is
introduced into Works; for the Item 1.1.2
Construction of structures on MW is 7
months from the time the Contractor is
introduced into Works.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, room no. 103/I; the
contact person is Oto Rubinič, B.Sc.
C.Eng., phone: (01)47-88-331, fax
(01)47-88-332.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: The tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 150,000.00 for Item 1.1.1,
SIT 120,000.00 for Item 1.1.2 or SIT
250,000.00 for both tendered Items of
works (VAT included), or in equivalent
amount paid in any convertible currency.

Payments must be made with a bank
transfer to bank account no.
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
banka d.d. Ljubljana for payments in SIT
or, for payments in other foreign curren-
cies, to bank giro account no. 51774/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana.
The beneficiary shall be Družba za državne
ceste d.o.o., with a note attached: “For
tender documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
a.m. on 18th of June 2002 at the latest will
be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana;
Vložišče (mail room), room 105/I.

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 18th of June 2002 at 10 a.m.
at this address: Ministrstvo za promet (Min-
istry of Transport), Langusova 4, Ljubljana,
conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this
procedure: The Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
182,000,000.00 for the Item 1.1.1 and of
SIT 51,500,000.00 for the Item 1.1.2. The
validity of the Bid Security shall be 172
days counted from the Bid Opening Date.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the Mo-
torway Company in the Republic of Slove-
nia, DARS d.d. And the loan awarded by
the European Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): In accord-
ance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifi-
cation, apart from the general provisions
of Articles 41 and 43 of the Public Pro-
curement Act: In accordance with the ten-
der specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: The Bid validity is
142 days or up to 7th of November 2002.
The decision date of the acceptance of
Bid is 2nd August 2002.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable
Bidder is: In accordance with the tender
specifications.

16. Possible other information about
the tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 8th of March 2002, Off. Gazette no.
20/02.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 26th April 2002.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 266-1/2002 Ob-68617
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
talnih označb oziroma obnova talne
prometne signalizacije na mejnih pre-
hodih.

(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: mejni prehodi v Repu-
bliki Sloveniji.

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

končanja ali čas izvedbe: predvidoma se
bodo dela izvajala v mesecu juniju 2002,
oziroma v roku 30 dni po podpisu pogod-
be, po časovnem in krajevnem načrtu na-
ročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa: 50100-630-10014, model 28,
sklic: 15202-7130007-01272002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 9.30 v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
naročila v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe - skupaj največ 23 točk;

3. finančna sposobnost ponudnika - 10
točk;

4. vzpostavljen sistem kakovosti v skla-
du z zahtevami standarda ISO 9001 - 7
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Rado Vidic, tel. 01/478-18-34.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 4. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 180/2002 Ob-68619
1. Naročnik: Komunala Metlika d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Metli-

ka d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Me-
tlika, tel. 07/363-74-00, faks
07/363-72-10, e-mail: komunala.metli-
ka@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija vodovodnega mestnega omrežja v
Metliki, I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Metlika.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del julij
2002, rok izvedbe 4 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: javno po-
djetje Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV.
brigade 4, 8330 Metlika, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med
8. in 12. uro oziroma po predhodni najavi
kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 02994-0019444579 pri NLB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najpoz-
neje do 31. 5. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komunala Metlika d.o.o.,
Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 13. uri v prostorih
naročnika. Pri odpiranju ponudb lahko so-
delujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri od-
piranju ponudb, ki so svoja pooblastila od-
dali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik mora poleg
ponudbe priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 30 dni po mesečnih
situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O iz-
biri najugodnejšega ponudnika bo naroč-
nik obvestil vse ponudnike v roku 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji
lahko ponudniki dobijo telefonsko ali ose-
bno pri kontaktni osebi: Marjan Končar,
tel. 07/363-72-00.

Investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 4. 2002.

Komunala Metlika d.o.o.

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 020-108/02 Ob-68517
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: predelava

izrabljenih avtomobilov (stara bremena).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: nobena ponudba ni bila pra-
vilna.

6. Strokovna komisija je odločila, da bo
predlagala izvedbo novega javnega razpisa
za oddajo javnega naročila z enakim pred-
metom naročila.

7. Število prejetih ponudb: 3.
8. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 26. 4. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 112/02 Ob-68353
1. Naročnik: Republika Slovenija, Slu-

žba Vlade RS za evropske zadeve, Šubiče-
va 11, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, 1000 Ljubljana (tel.
01/478-24-11).

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nakup letal-
skih vozovnic za različne mednarodne
destinacije – Priloga I A – storitve: 3. letal-
ske prevozne storitve za potnike in tovor,
razen prevoza pošte.

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

5. Kraj izvedbe: različne destinacije v
mednarodnem letalskem prometu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
zaključku javnega razpisa na podlagi po-
godbe, ki se sklene za čas do 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Služba
Vlade RS za evropske zadeve, Oddelek za
organizacijske,  izobraževalne  in  kadrov-
ske zadeve, Andreja Horžen, tel.
01/478-24-11, oziroma na spletni strani
Službe Vlade RS za evropske zadeve:
www.gov.si/svez.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko pisno zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo je pet dni
pred iztekom roka za predložitev ponudb
(naročnik bo odgovoril na zahtevek, ki ga
bo prejel do tega dne) pisno po pošti na
naslov naročnika, po faksu 01/478-23-10,
ali na e-mail naslov: svez@gov.si. Z vsemi
vprašanji in ugovori bodo vsi ostali zaintere-
sirani seznanjeni na spletni strani naročni-
ka: www.gov.si/svez.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do roka za oddajo ponudbe med 10. in 11.
uro, v Oddelku za organizacijske, izobraže-
valne in kadrovske zadeve Službe Vlade RS
za evropske zadeve, in sicer ob predložitvi
pooblastila za dvig. Na spletni strani bo raz-
pisna dokumentacija ponudnikom na razpo-
lago vse do izteka roka za oddajo ponudbe.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
ponedeljka, 3. 6. 2002 do 11. ure. Na-
ročnik bo upošteval le ponudbe, ki bodo
prispele k naročniku do navedenega datu-
ma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Služba Vla-
de RS za evropske zadeve, Šubičeva 11,
1000 Ljubljana – glavna pisarna, in sicer:

– s priporočenim pismom (pri čemer se
šteje za pravočasno predloženo ponudba,
ki je naročniku predložena v roku, ki je do-
ločen v javnem razpisu) ali

– z dostavo (osebno, preko pooblašče-
nega predstavnika ali kurirske službe) v glav-
no pisarno naročnika na Šubičevi 11, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan naročnika med
10. in 11. uro, razen dne 3. 6. 2002 do
11. ure. V primeru osebne dostave bo po-
nudnik prejel potrdilo o vložitvi prijave, ki
mu ga bo izročil pristojni delavec glavne
pisarne.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti v obliki, ki je opisana in prika-
zana v razpisni dokumentaciji.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 4. 6. 2002 ob 11. uri, na na-
slovu: Republika Slovenija, Služba Vlade RS
za evropske zadeve, Šubičeva 11, 1000
Ljubljana – mala sejna soba, prvo nadstro-
pje objekta Mladika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z zahtevo, opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji naročnika.

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): ni za-
hteve.

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 zahtevami v
razpisni dokumentaciji naročnika.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik o načinu in postopku prido-
bitve licence za opravljanje dejavnosti or-
ganiziranja turističnih potovanj, dejavnosti
prodaje oziroma posredovanja turističnih
potovanj ter o načinu vodenja registra izda-
nih licenc (Uradni list RS, št. 13/99,
37/00 in 58/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora zagotoviti primerno število strokovne-
ga osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve,
ter na obrazcih iz razpisne dokumentacije
podati podatke o teh osebah.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je junij 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša ponudba je ponudba, ki ustreza
merilom iz razpisa: ponudbena cena, fik-
snost cen, reference, sklenjene pogodbe
z letalskimi prevozniki, kadrovska usposob-
ljenost, finančna sposobnost ponudnika in
certifikat ISO. Največje možno število točk,
ki jih lahko ponudba prejme za merilo po-
nudbena cena je 35 točk, za fiksnost cen
je 24 točk, za reference je 15 točk, za
sklenjene pogodbe z letalskimi prevozniki
10 točk, za kadrovsko usposobljenost 10
točk, za finančno sposobnost ponudnika 3
točke ter za certifikat SIST EN ISO 9000 3
točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Republika Slovenija
Služba Vlade RS za evropske zadeve

Št. 32404-19/2002 Ob-68381
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Puconci 80, Pu-

conci, tel. 02/545-91-00, faks
02/545-91-01.

3. Vrsta in opis storitve: izvedba geo-
detskih del na komasacijskem območju
k.o. Vaneča, (Elaborat obstoječega sta-
nja na komasacijskem območju, elabo-
rat vrednotenja zemljišč na komasacij-
skem območju, idejna zasnova ureditve
komasacijskega območja, elaborat no-
ve razdelitve zemljišč na komasacij-
skem območju).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopove ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal javno naročilo po
dveh sklopih:

a) komasacije.
5. Kraj izvedbe: k.o. Vaneča.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 15. 7.
2002, konec 31. 12. 2003.

8. (a) Polni naslov služb, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:

Občina Puconci, Puconci 80, Puconci, po
predhodni najavi na tel. 02/545-91-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od objave do
27. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virman-
skim nalogom na transakcijski račun: BS
01000-0100012127.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 27. 5.
2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
Puconci. Zapečatene kuverte morajo biti oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
izvedba komasacije na komasacijskem ob-
močju k.o. Vaneča”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Občine Puconci.

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

12. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
kot 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: dokazilo o registraciji
podjetja, reference za tovrstna dela.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju
ponudb. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma do 29. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primer-
ljivih delih, izvedbeni rok, pridobljen certifi-
kat ISO 9001.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tel. 02/545-91-00.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Občina Puconci

Št. 022-1-4/02 Ob-68395
1. Naročnik: Občina Hrpelje – Kozina.
2. Naslov naročnika: Hrpelje, Reška ce-

sta 14, 6240 Kozina, tel. 05/680-01-50,
faks 05/680-01-50.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma1B
ZJN: prevozi osnovnošolskih otrok v Ob-

čini Hrpelje – Kozina. Podrobnejši 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 in vse
skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje občine Hrpe-
lje – Kozina.

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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo dobite v sprejemni pisarni Ob-
čine Hrpelje – Kozina, dodatne informacije:
Minka Kos.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  prevza-
me razpisno dokumentacijo: v času urad-
nih ur.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrpelje – Kozina, Hr-
pelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

10. Datum,čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na 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. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.

15.(a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: v skladu z zahtevami za prevoz
šolskih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacij osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 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 Hrpelje – Kozi-
na, pri Minki Kos.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Občina Hrpelje - Kozina
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Ob-68406
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,

8000 Novo mesto, tel. št.: 07/39-32-450,
telefaks št.: 07/39-32-505.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov v Komunali Novo mesto
d.o.o., po prilogi 1A: storitve čiščenja stavb.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Novo mesto, Srebrniče
in Leskovec pri Novem mestu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 31. 5. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure, po predhodni telefonski naja-
vi na št. 07/39-32-452.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272 pri SKB
banki d.d. z navedbo “Plačilo RD - čiščenje
poslovnih prostorov v Komunali Novo mesto
d.o.o.“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno 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, predvideni datum odločitve
28. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena storitve 70 točk, certifikat kako-
vosti ISO 9002 20 točk, reference ponu-
dnika 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 90335-2/2002-1 Ob-68466
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

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: 7. točka Priloge
1 A – računalniške storitve in sorodne
opreme.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

4.1. dopolnitev obstoječih programskih
rešitev s področja zemljiškega katastra in
katastra stavb.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je 5. 7.
2002, rok dokončnega prevzema oziroma
dokončanja pa je 31. 3. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
5. 6. 2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – ŽR 50100-840-061-6163,
sklic na 18 25127-7141998-(štev. rač. –4
mesta) 2002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sej-
na soba v pritličju.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog,

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
presegla 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zava-
rovanje resnosti ponudb izročiti naročniku
bianco menico v višini 5% od seštevka po-
nudbenih cen skupaj s pooblastilom za nje-
no izpolnitev – veljavnost do 5. 8. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 5. 8. 2002, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 19. 6.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, re-
ference vodje naloge in sodelujočih stro-
kovnjakov, metodološki pristop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-84 oziroma 478-48-85.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90101-1/2002-2 Ob-68467
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: postavitev per-
manentnih GPS postaj osnovne državne
mreže v Mariboru in Črnomlju (27. točka
Priloge 1 A računalniške storitve in sorodne
opreme).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb



Stran 3496 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Maribor, Črnomelj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je 15. 10.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
6. 6. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: negotovinsko
plačanje. Cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 4.000 SIT – ŽR:
50100-840-061-6163, sklic na 18
25127-7141998-00000000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 6. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, v sejni sobi v
pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če po-
nudbena cena, za katero se prijavlja ponu-
dnik, presega 5,000.000 SIT in je manjša
od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik zava-
rovanje resnosti ponudbe v obliki bianco
menice v višini 5% od ponujene cene, sku-
paj s pooblastilom za njeno izpolnitev. Ve-
ljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je
30. 7. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z obrazci iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve

o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 7. 2002, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 30. 6.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

– ponudbena cena: do 55 točk,
– ustreznost opreme: do 15 točk,
– zagotovitev nadomestnega sprejemni-

ka: 15 točk,
– ponudnik ustreza standardu ISO 9001:

10 točk,
– usposobljenost ponudnika do: 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Matija Medved, tel. 01/478-48-63,
Dalibor Radovan, tel. 01/200-29-34.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 037-S/02 Ob-68583
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: izdelava modela
za analizo in simulacijo prometnih obre-
menitev omrežja državnih cest v RS na
podlagi številnih podatkov.

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 katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  stroške  za  razpisno
dokumentacijo  3.000 SIT  naj  ponudniki
poravnajo  z  virmanom  na  žiro  račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče - so-
ba št. 21/I).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 10. 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 te-
hnične 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: 3. 9. 2002 (90 dni po
odpiranju ponudb), predvideni datum odlo-
čitve o izbiri je 4. 6. 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
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Št. 02/06-02 Ob-68618
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,

3310 Žalec, tel. 03/713-64-40, telefaks
03/713-64-64, obcina.zalec@eunet.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: dograditev ho-
dnika za pešce ob LC 490022 Griže
Zabukovica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se kot celota.

5. Kraj izvedbe: Občina Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 30. 6. 2002 do
30. 8. 2002 .

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
varstvo okolja in urejanje prostora, Milan
Gerželj, telefon 03/713-64-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure
v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na transakcijski račun Občine Ža-
lec, odprt pri Banki Slovenije, št.
01000-0100004367.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 42.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2002 ob 14. uri na Občini Ža-
lec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, soba 40/II.

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 1,000.000 od ocenjene vrednosti v
razpisu z veljavnostjo 60 dni od datuma od-
piranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se financiranjo iz lastnih sredstev proračuna
Občine Žalec. Pridržujemo si tudi pravico
zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
sredstva, oziroma odstopiti od izvedbe brez
obrazložitve.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 8. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 19. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence 10 točk, cena 90 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Milan Gerželj, tel.
03/713-64-52.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Občina Žalec

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 1/2002 Ob-68356
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Trebnje.
2. Naslov naročnika: Dom starejših ob-

čanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje,
tel. 07/3462-131, faks 07/34-62-151,
e-mail: dso_trebnje@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago.

(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Trebnje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na na-
slednje skupine blaga oziroma sklope:

1. splošno prehrambeno blago,
2. meso in mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže sadje in zelenjava,
5. perutnina,
6. alkoholne in brezalkoholne pijače,
7. kruh in pekarsko pecivo,
8. ribe,
9. testenine,
10. začimbe in dišave,
11. zmrznjeno sadje in zelenjava.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-

bnost za eno skupino ali sklop, več skupin
ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.

2002 do 31. 8. 2005 - tri leta, razdeljeno
po 6 mesečnih obdobjih, za skupino 4 -
sveže sadje in zelenjava pa po 4 mesečnih
obdobjih.

5.(a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših obča-
nov Trebnje, Darinka Trdina.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
20. 5. 2002 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
52100-603-32286.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 20. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: fi-
nančno zavarovanje za resnost ponudbe bo
naročnik zahteval v II. fazi postopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Prijavna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega ŽR;

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga oziroma 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine, na katero se
prijavlja;

– da ponudnik nudi najmanj 45 dnevni
plačilni rok;

– da nudi dostavo blaga fco skladišče
naročnika razloženo (ob terminu, ki ga do-
loči naročnik);

– da bo zagotavljal 24 urni dobavni čas;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti

blaga;
– da ponudnik sprejema vse dodatne za-

hteve naročnika glede pogojev kakovosti
izdelkov in ostale zahteve.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 25. junija 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost ponudnikove specifika-
cije ponudbe s cenami za posamezno sku-
pino oziroma sklop.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Dom starejših občanov Trebnje

Št. 404-08-20/2002-2 Ob-68358
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za

obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljub-
ljana, telefaks 01/431-90-35.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: izvajanje
grafičnih storitev in izdelava grafičnih
izdelkov.

Opis predmeta javnega naročila:
– knjige z vsemi vrstami vezave, navodi-

la, priročniki, pravilniki, skripte, brošure, bil-
teni, zborniki, dnevniki, slovarji, revije, zgi-
banke itd.

– stenski koledarji, namizni koledarji, ro-
kovniki, voščilnice, učni in drugi plakati itd.,

– neskončni obrazci,
– posetnice, obrazci, diplome, priznanja,

kuverte, dopisni papir, izseki, zlatotisk, raz-
lična preganja, papirne vrečke, nalepke,
drugo promocijsko gradivo itd.,

– plastične vrečke in plastične nalepke,
– potiskana embalaža oziroma kartonska

embalaža (valovit karton),
– ročna izdelava knjig in druga knjigove-

ška dela (maloserijska proizvodnja).
Ponudniki lahko predložijo prijave na vsa-

ko posamezno skupino ali na več skupin
predmeta javnega razpisa. Naročnik bo po-
delil usposobljenost izvajalcem po posa-
meznih skupinah.

(b) Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana – Šen-
tvid, ali druga lokacija naročnika, ki jo bo
navedel v posameznem naročilu.

4. Predvideni datum zaključka ali traja-
nje dobave: usposobljenost za 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

Zahteve za razpisno dokumentacijo:
kontaktni osebi Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471- 23-48.

Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila: Jože Moko-
rel, tel. 01/471- 25-53.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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-27/2002-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
1. faza javnega razpisa MORS, št.
27/2002-OMP izvajanje grafičnih storitev
in izdelava grafičnih izdelkov.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpo-
gojno in plačljivo na prvi poziv v višini
500.000 SIT kot jamstvo, da bo, če bo
izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod
razpisnimi pogoji. Bančna garancija mora
biti veljavna najmanj 45 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Naročnik bo izločil iz nadaljnjega postop-
ka vsako ponudbo, ki ni opremljena z ustrez-
no garancijo za resnost ponudbe.

Stroški bančne garancije za resnost po-
nudbe bremenijo ponudnika.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plač-
nik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila
je 30 dni od dneva uradnega prejema ra-
čuna.

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

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:

10.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

10.1.1. Za pravne osebe javnega prava
a.) Izpisek iz sodnega registra podjetij

(fotokopija dokumenta izdanega v letu
2002).

10.1.2. Za pravne osebe zasebnega
prava

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis (fotokopija dokumen-
ta izdanega v letu 2002).

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

10.2. Dokazila o finančni situaciji po-
nudnika

10.2.1. Za pravne osebe javnega prava
a) Fotokopijo obrazca BON 1 in 2 sku-

paj ali BON 3, izdani s strani Agencije za
plačilni promet izdanih v letu 2002, BON 1
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje. Pravne osebe, ki so prenesle ŽR
iz APP na poslovno banko, lahko namesto
obrazca BON 2 predložijo fotokopijo izjave
poslovne banke o prometu in povprečnem
stanju sredstev na transakcijskem računu v
zadnjem trimesečju.

10.2.2. Za pravne osebe zasebnega
prava

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za l. 2001, originalno potr-
jeno s strani pristojne izpostave DURS.

10.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.

10.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisil-
no poravnavo, v stečaju ali likvidacijskem
postopku (podjetja predložijo potrdila pri-
stojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register, samostojni podjet-
niki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posamezni-
kov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.)

10.5. Potrdilo pristojnega sodnega or-
gana, da proti ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila.

10.6. Izjava o zagotavljanju pogojev za
opravljanje dejavnosti

10.7. Potrjene izjave in podatki navede-
ni v razpisni dokumentaciji (Priloge št. 1, 2,
3, 4, 5).

10.8. Posebni pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da dokaže svojo usposob-
ljenost:

– da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazc o plačilni sposobnosti,

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok,

– da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 500.000 SIT z ve-
ljavnostjo 45 dni od dneva določenega za
oddajo ponudb.

10.9. Ocenjevalni kriteriji:
– tehnični elementi (ponder 60%),
– finančni elementi (ponder 10%),
– kadrovski elementi (ponder 10%),
– kakovostni elementi (ponder 20%).
Sposobnost za izvajanje grafičnih stori-

tev in izdelavo grafičnih izdelkov po posa-
meznih skupinah bo priznana ponudnikom,
katerih ponudbe bodo dosegle največji %
ponderja in sicer za skupino, za katero so
oddali ponudbe.

V primeru, da bo več ponudnikov dose-
glo enak % ponderja, bodo razvrščeni po
doseženih % ponderja tehničnih elementov,
ter šele nato po % ponderja kakovostnih ele-
mentov in nato ostalih % ponderja finančnih
in kadrovskih elementov.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 6.
2002 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, soba št. 351 v I. nad-
stropju.

12. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

13. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Ob-68513
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira iz-
vajalcev za dela v komunalni infrastruk-
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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. 20/02 Ob-68351
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava opreme za zamenjavo
vzbujevalnega sistema TA 3, objekt na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 5. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Abb Switzerland Ltd.,
PO BOX, CH - 5300 Turgi.

7. Pogodbena vrednost: 26,908.492,20
SIT (175.647,60 CHF).

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: 23. 4. 2002.
Termoelektrarna

Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

turi (izgradnja kanalizacijskih, vodovod-
nih in plinskih omrežij ter čistilnih na-
prav).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
prijavijo tudi na posamezne sklope.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto in bližnja okolica.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij 2002 - junij
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,

07/39-32-452, kontaktna oseba Goran
Stanojevič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272, pri
SKB banki d.d., z navedbo “Plačilo RD za
izgradnjo komunalne infrastrukture”.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 24. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogo-
ji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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: /

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: določeno v 2. fazi omejenega
postopka.

14. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo 2. faze omeje-
nega postopka.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 044-01/95-1/8 Ob-68385
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov ma-
tjaz.vovk@dz-rs.si.

3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala, či-
stil in papirne konfekcije ter pisemskih
ovojnic s tiskom in suhim žigom; Šubi-
čeva ulica 4, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1) cena, 2) dobavni rok;
izbrana ponudnika za segment številka 1
(pisarniški material) in 3 (pisemske ovojnice
s tiskom in suhim žigom) sta ob upoštevanju
tehničnih zahtev, opisov blaga, plačilnih po-
gojev, kraja dobave in vzorca pogodbe ter
uporabi meril prejela maksimalno število
točk. Za segment številka 2 (čistila in papir-
na konfekcija) zaradi razveljavitve celotnega
postopka s strani Državne revizijske komisi-
je za revizijo postopkov oddaje javnih naro-
čil vsebinsko ocenjevanje prispelih ponudb
ni bilo izvedeno, zato naročilo za ta seg-
ment ni bilo oddano.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: segment številka 1 (pi-
sarniški material): DZS, založništvo in trgo-
vina, d.d., divizija Trgovina, Mali trg 6, 1538
Ljubljana; segment številka 3 (pisemske
ovojnice s tiskom in suhim žigom): Piramida
d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje; segment
številka 2 (čistila in papirna konfekcija): na-
ročilo se ne odda.

7. Pogodbena vrednost: segment šte-
vilka 1 (pisarniški material): 9,152.390,40
SIT; segment številka 3 (pisemske ovojnice
s tiskom in suhim žigom): 18,018.000 SIT;
segment številka 2 (čistila in papirna kon-
fekcija): naročilo se ne odda. V pogodbenih
vrednostih je upoštevan davek na dodano
vrednost.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: segment
številka 1 (pisarniški material): 5; segment
številka 3 (pisemske ovojnice s tiskom in
suhim žigom): 2; segment številka 2 (čistila
in papirna konfekcija): 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: segment številka 1 (pisarniški material):
13,359.160,80 SIT/9,152.390,40 SIT;
segment številka 3 (pisemske ovojnice s
tiskom in suhim žigom): 25,048.914 SIT/
18,018.000 SIT; segment številka 2 (čistila
in papirna konfekcija): naročilo se ne odda.
V ponudbenih vrednostih je upoštevan da-
vek na dodano vrednost.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Republika Slovenija
Državni zbor

Št. 462-02/40-02/0520-050 Ob-68398
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Carinska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– 9 kom. limuzina manjšega razreda

s 5 vrati od 1100 do 1250 ccm,
– 1 kom. limuzina srednjega razreda

s 5 vrati od 1500 do 1600 ccm,
– 1 kom. vozilo za prevoz potnikov in

tovora od 1300 do 1400 ccm,
– 1 kom. osebno vozilo s 4 kolesnim

pogonom od 1500 do 1600 ccm,
– 1 kom. vozilo za prevoz potnikov in

tovora, prirejeno za prevoz psa od 1800
do 1900 ccm,

– 3 kom. kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži,
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– 2 kom. kombi s 5+1 sedeži in mo-
bilno pisarno (po načrtu naročnika).

Dobava vozil bo po carinskih uradih in
na Generalni carinski urad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. merila, ki se nanašajo na ponudnika
(do 52 točk):

a) reference ponudnika (do 30 točk):
– za vsak posel od 5,000.000 SIT do

15,000.000 SIT – 0,25 točke x št. naročil,
– za vsak posel od 15,000.001 SIT do

30,000.000 SIT – 0,50 točke x št. na-
ročil,

– za vsak posel od 30,000.001 SIT do
50,000.000 SIT – 1 točko x št. naročil,

– za vsak posel od 50,000.001 SIT do
70,000.000 SIT – 2 točki x št. naročil,

– za vsak posel od 70,000.001 SIT in
več – 5 točk x št. naročil.

Ponudnik navede reference za vsak mo-
del, ki ga je ponudil pod posamezno točko,
posebej – tako se reference točkujejo za
vsako točko posebej;

b) seznam pooblaščenih servisov za po-
nujeno znamko v Sloveniji (do 15 točk);

Ponudnik za prve tri navedene poobla-
ščene servise, ki so lokacijsko najbližje
posamezni lokaciji carinskega urada oziro-
ma izpostave (ca. 20 km), prejme po 0,5
točke;

c) če ima ponudnik pridobljen certifikat
za sistem kakovosti po priznanih medna-
rodnih standardih (npr. ISO) za dejavnost,
ki je tudi predmet tega javnega razpisa –
5 točk;

d) če ponudnikovi podatki o boniteti v
zadnjem obračunskem obdobju izkazujejo
čisti dobiček – 2 točki;

2. ponudbena cena (do 100 točk)
Pri preračunu posamezne ponudbene

cene v točke, se uporabi naslednji obrazec:

minimalna cena x 100
Cena v točkah = ——————————————————

obravnavana oziroma
ponujena cena

Pri določitvi minimalne ponudbene ce-
ne, se upoštevajo samo ponudbe, ki niso
bile izločene po pogojih, ki jih mora izpol-
njevati naročnik.

3. dobavni rok (do 10 točk):
– za dobavni rok do 30 dni ponudnik

prejme 10 točk,
– za dobavni rok od 31 – 60 dni ponud-

nik prejme 5 točk,
– za dobavni rok nad 60 dni ponudnik

prejme 0 točk;
4. splošna garancijska doba (do 6 točk)
Če ponudnik ponudi daljši garancijski rok

od zahtevanega (brez omejitve kilometrov),
se vrednoti po 3 točke za vsako leto daljši
garancijski rok, vendar največ za 2 leti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Revoz d.d., Belokranj-
ska 4, Novo Mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– 9 kom. limuzina manjšega razreda s 5

vrati od 1100 do 1250 ccm – 17,280.000
SIT,

– 1 kom. limuzina srednjega razreda s 5
vrati od 1500 do 1600 ccm – 2,600.000
SIT,

– 1 kom. vozilo za prevoz potnikov in tovo-
ra od 1300 do 1400 ccm – 2,250.000 SIT,

– 1 kom. osebno vozilo s 4 kolesnim
pogonom od 1500 do 1600 ccm –
3,100.000 SIT,

– 1 kom. vozilo za prevoz potnikov in
tovora, prirejeno za prevoz psa od 1800 do
1900 ccm – 3,100.000 SIT,

– 3 kom. kombi za prevoz potnikov z
8+1 sedeži – 13,800.000 SIT,

– 2 kom. kombi s 5+1 sedeži in mobil-
no pisarno (po načrtu naročnika) –
12,000.000 SIT.

Skupna pogodbena vrednost znaša
54,130.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– limuzina manjšega razreda s 5 vrati od

1100 do 1250 ccm – 2,122.830,00 SIT,
1,920.000 SIT,

– limuzina srednjega razreda s 5 vrati od
1500 do 1600 ccm – 2,791.920 SIT,
2,600.000 SIT,

– vozilo za prevoz potnikov in tovora od
1300 do 1400 ccm – 2,635.805,68 SIT,
2,250.000 SIT,

– osebno vozilo s 4-kolesnim pogonom
od 1500 do 1600 ccm – 3,300.390 SIT,
3,100.000 SIT,

– vozilo za prevoz potnikov in tovora, pri-
rejeno za prevoz psa od 1800 do 1900
ccm – 3,361.228,80 SIT, 3,100.000 SIT,

– kombi za prevoz potnikov z 8+1 se-
deži – 5,092.710 SIT, 4,600.000 SIT,

– kombi s 5+1 sedeži in mobilno pisar-
no (po načrtu naročnika) – 7,108.955,15
SIT, 6,000.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-68403
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.

3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrtalna garnitura; 1 kos; obrat rudnik
premoga Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok do-
bave, rok plačila, fiksnost cen in zagotav-
ljanje rezervnih delov. Ponudnik je bil iz-
bran na osnovi najnižje ponujene cene
opreme.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geostroj, d.d., Dimi-
čeva 16, 1109 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,490.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 40,368.000 SIT brez DDV,
18,490.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-68445
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana -
faks 01/542-79-75, tel. 522-22-71.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup In - vitro diagnostičnih
sredstev za potrebe Kliničnega centra
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. cena 90%, 2. komplicira-
nost postopka 10%; Naročnik ni izbral naju-
godnejšega ponudnika, ker ni prejel dveh
pravilnih ponudb v naslednjih sklopih:

Laboratorij I.
– preiskava 1 S-Kreatinin - 20%,
– preiskava 2 S-Sečnina - 20%,
– preiskava 3 S-Glukoza - 20%,
– preiskava 4 S-Kalij - 20%,
– preiskava 5 S-Natrij - 20%,
– preiskava 6 S-Klorid - 20%,
– preiskava 7 S-Bilirubin,cel. - 20%,
– preiskava 8 S-Bilirubin, dir. -20%,
– preiskava 9 S-A.fosfataza - 20%,
– preiskava 10 S-Kalcij - 20%,
– preiskava 11 S-Železo - 20%,
– preiskava 12 S-Proteini -20%,
– preiskava 13 S-Fosfat - 20%,
– preiskava 14 S-Urat - 20%,
– preiskava 15 S-AST - 20%,
– preiskava 16 S-ALT - 20%,
– preiskava 17 S-Albumin - 20%,
– preiskava 18 S-gama GT - 20%,
– preiskava 19 S-Cel. CO2,
– preiskava 20 S-TIBC,
– preiskava 21 P- Amoniev ion.
Laboratorij II.
– preiskava 1 S-LDH,
– preiskava 2 S-CK,
– preiskava 3 S-alfa-Amilaza,
– preiskava 4 S-Lipaza 7,
– preiskava 5 S- Magnezij,
– preiskava 6 S-Feritin 2,
– preiskava 7 S-Kreatinin,
– preiskava 8 S -Sečnina,
– preiskava 9 S-Glukoza,
– preiskava 10 S-Kalij,
– preiskava 11 S-Natrij,
– preiskava 12 S-Klorid,
– preiskava 13 S-Bilirubin, cel.,
– preiskava 14 S-Bilirubin, dir.,
– preiskava 15 S-A. fosfataza,
– preiskava 16 S-Kalcij,
– preiskava 17 S-Železo,
– preiskava 18 S-Proteini,
– preiskava 19 S-Fosfat,
– preiskava 20 S-Urat,
– preiskava 21 S-AST,
– preiskava 22 S-ALT,
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– preiskava 23 S-Albumin,
– preiskava 24 S-gama GT,
– preiskava 25 S-Cel. CO2.
Laboratorij III.
– preiskava 1 S-Holesterol,
– preiskava 2 S-Trigliceridi,
– preiskava 3 S-HDL-Holesterol,
– preiskava 4 S-LDL-Holesterol,
– preiskava 5 S-CRP.
Laboratorij IV.
– preiskava 1 U-Sediment,
– preiskava 3 F-Kri.
Laboratorij VI.
– preiskava 1 S-Glukoza,
– preiskava 2 S-Sečnina,
– preiskava 3 S-Kreatinin,
– preiskava 4 S-Bilirubin, cel.,
– preiskava 5 S-Bilirubin, dir.,
– preiskava 6 S-Proteini,
– preiskava 8 S-Kalij - 20%,
– preiskava 9 S-Natrij - 20%,
– preiskava 11 S-Kalcij,
– preiskava 12 S-Magnezij,
– preiskava 13 S-Fosfat,
– preiskava 14 S-A. fosfataza,
– preiskava 15 S-alfa-Amilaza,
– preiskava 16 S-Lipaza,
– preiskava 17 S-CK,
– preiskava 19 S-AST,
– preiskava 20 S-ALT,
– preiskava 21 S-LDH,
– preiskava 22 S-gama GT,
– preiskava 27 Plinska analiza krvi,
– preiskava 28 S-ioniz.Ca,
– preiskava 29 U-Osnovna analiza,
– preiskava 30 U-Sediment,
– preiskava 34 S-Digoksin - 80%.
Laboratorij VII.
– preiskava 6 U-Osnovna analiza,
– preiskava 7 U -Sediment,
– preiskava 8 F-Kri,
– preiskava 9 S,P-Glukoza,
– preiskava 10 S-Kalij,
– preiskava 11 S-Natrij,
– preiskava 12 S-Klorid,
– preiskava 13 S-Kreatinin,
– preiskava 14 S-Sečnina,
– preiskava 15 S-Urat,
– preiskava 16 S-Proteini,
– preiskava 17 S-Albumini,
– preiskava 18 S-Kalcij,
– preiskava 19 S-Fosfor,
– preiskava 20 S-Bilirubin,cel.,
– preiskava 21 S-Bilirubin,dir.,
– preiskava 22 S-Železo,
– preiskava 23 S-A.fosfataza,
– preiskava 24 S-AST,
– preiskava 25 S-ALT,
– preiskava 26 S-gama GT,
– preiskava 27 S.LDH,
– preiskava 28 S-CK,
– preiskava 29 S,U,PTV -alfa Amilaza,
– preiskava 30 S-Holesterol,
– preiskava 31 S-HDL - Holesterol,
– preiskava 32 S-LDL -Holesterol,
– preiskava 33 S-Trigliceridi,
– preiskava 34 Plinska analiza krvi,
– preiskava 35 S-CRP.
Laboratorij VIII.
– preiskava 3 U-Sediment,
– preiskava 4 PTV, Lc-Glukoza,
– preiskava 7 S,P-CRP.
Laboratorij IX.
– preiskava 1 S-HCG,
– preiskava 2 S-PRL,

– preiskava 3 S-Testosteron,
– preiskava 4 S-AND2,
– preiskava 5 S-DHEA-S,
– preiskava 6 S-SHBG,
– preiskava 7 S-ADIOL,
– preiskava 8 S-Estron,
– preiskava 9 S-Estriol-Down II trim,
– preiskava 10 P -Testosteron,
– preiskava 11 S-CEA,
– preiskava 12 S-CA 125,
– preiskava 13 S-CA 19-9,
– preiskava 14 S-CA 15-3,
– preiskava 15 S-PSA,
– preiskava 17 S-NSE,
– preiskava 18 S-alfa-FP,
– preiskava 19 S-HCG-Down II trim,
– preiskava 20 PAPP-A,
– preiskava 21 S-TSH,
– preiskava 22 S-FT3,
– preiskava 23 S-FT4,
– preiskava 24 S-T4, cel.,
– preiskava 25 S-Kortizol,
– preiskava 26 S-LH.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Laboratorij I.
– preiskava 1 S-Kreatinin 80%: KEMO-

FARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 2 S-Sečnina 80%: ADRIA
MED d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana,

– preiskava 3 S-Glukoza 80%: KEMO-
FARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 4 S-Kalij 80%: INTEREX-
PORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 5 S-Natrij 80%: INTEREX-
PORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 6 S-Klorid 80%: INTEREX-
PORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 7 S-Bilirubin, cel. 80%: IN-
TEREXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana,

– preiskava 8 S-Bilirubin, dir. 80%: IN-
TEREXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana,

– preiskava 9 S-A.fosfataza 80%: INTER-
EXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 10 S-Kalcij 80%: INTEREX-
PORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 11 S-Železo 80%: KEMO-
FARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 12 S-Proteini 80%: INTER-
EXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 13 S-Fosfat 80%: INTEREX-
PORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 14 S-Urat 80%: INTEREX-
PORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 15 S-AST 80%: KEMOFAR-
MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 16 S-ALT 80%: KEMOFAR-
MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 17 S-Albumin 80%: INTER-
EXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 18 S-Gama GT 80%: KE-
MOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana.

Laboratorij III.
– preiskava 6 S-IgG: SALUS d.d., Maše-

ra Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– preiskava 7 S-IgA: KEMOFARMACIJA

d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 8 S-IgM: KEMOFARMACI-

JA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljub-
ljana,

– preiskava 9 S-IgE: KEMOFARMACIJA
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 10 Lc-IgG: SALUS d.d., Ma-
šera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,

– preiskava 11 Lc IgA: KEMOFARMACI-
JA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljub-
ljana,

– preiskava 12 Lc-IgM: KEMOFARMA-
CIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubl-
jana,

– preiskava 13 U-Albumini: SALUS d.d.,
Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljub-
ljana,

– preiskava 14 S-Mioglobin: KEMOFAR-
MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.

Laboratorij IV.
– preiskava 2 U-Osnovna analiza: IN-

TEREXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana,

– preiskava 4 S-Digoksin:
· 70%: MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1,

1000 Ljubljana
· 30%: KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na

Brdo 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 5 S-Karbamazepin:
· 50%: KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na

Brdo 100, 1000 Ljubljana,
· 50%: KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na

Brdo 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 6 S-Vankomicin:
· 80%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana
· 20%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
– preiskava 7 S-Getamicin:
· 80%: KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na

Brdo 100, 1000 Ljubljana,
· 20%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
– preiskava 8 S-Netilmicin: KEMOFAR-

MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 9 S-Teofilin:
· 80%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
· 20%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
– preiskava 10 S-Fenobarbiton:
· 50%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
· 50%: MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1,

1000 Ljubljana,
– preiskava 11 S-Valproat:
· 50%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
· 50%: KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na

Brdo 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 12 S-Fenitoin:
· 50%: SALUS d.d., Mašera Spasičeva

ulica 10, 1000 Ljubljana,
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· 50%: MEDIS d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana,

– preiskava 13 S-Amikacin: SALUS
d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000
Ljubljana.

Laboratorij V.
– preiskava 1 Hematol. analiz.: KEMO-

FARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 2 Hematol. analiz. z DKS:
KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 3 Retikulociti: KEMOFAR-
MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.

Laboratorij VI.
– preiskava 7 S-Albumini:
· 80%: LEK d.d., SPE, Verovškova 57,

1526 Ljubljana,
· 20%: MEDITRADE d.o.o., Vodovodna

100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 8 S-Kalij: 80%: LEK d.d.,

SPE, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 9 S-Natrij: 80%: LEK d.d.,

SPE, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 10 S-Klorid: 80%: LEK d.d.,

SPE, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 18 S-CK-MB:
· 80%: LEK d.d., SPE, Verovškova 57,

1526 Ljubljana,
· 20%: MEDITRADE d.o.o., Vodovodna

100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 23 S-Mioglobin: KEMOFAR-

MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 24 S-CRP:
· 80%: LEK d.d., SPE, Verovškova 57,

1526 Ljubljana,
· 20%: MEDITRADE d.o.o., Vodovodna

100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 25 Hemogram: KEMOFAR-

MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 26 Hematol. analiz.+ DKS:
KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 31 P-PČ: KEMOFARMACI-
JA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljub-
ljana,

– preiskava 32 P-PTČ: KEMOFARMA-
CIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljub-
ljana,

– preiskava 33 P-Fibrinogen: KEMO-
FARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– preiskava 34 S-Digoksin 20%: MEDI-
TRADE d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubl-
jana,

– preiskava 35 P-Dimer: MEDIS d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– preiskava 36 S-Troponin: KEMOFAR-
MACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana.

Laboratorij VII.
– preiskava 1 Hematol. analizator: KE-

MOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana,

– preiskava 2 Hematol. analizator z DKS:
KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 3 PČ: KEMOFARMACIJA
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 4 PTČ: KEMOFARMACIJA
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 5 TČ: KEMOFARMACIJA
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

Laboratorij VIII.
– preiskava 1 Hematološki analizator z

DKS: KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Br-
do 100, 1000 Ljubljana,

– preiskava 2 U-Kvalitat. analiza: INTER-
EXPORT d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana,

– preiskava 5 F-Kri (nesp.test): MEDIS
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– preiskava 6 F-Kri (spec.test): MEDIS
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– preiskava 8 S-H.pyloro, IgG, kvant.:
DR. GORKIČ d.o.o., Stara cesta 6, 1370
LOGATEC,

– preiskava 9 S-H.pylori,IgA: DR. GOR-
KIČ d.o.o., Stara cesta 6, 1370 LOGATEC.

7. Pogodbena vrednost:
Laboratorij I.
– preiskava 1 S-kreatinin 80%:

276.409,92 SIT brez DDV,
– preiskava 2 S-Sečnina 80%:

576.832,64 SIT brez DDV,
– preiskava 3 S-Glukoza 80%:

380.722,31 SIT brez DDV,
– preiskava 4 S-Kalij 80%:

1,729.998,88 SIT brez DDV,
– preiskava 5 S-Natrij 80%:

1,699.360,46 SIT brez DDV,
– preiskava 6 S-Klorid 80%:

1,638.294,40 SIT brez DDV,
– preiskava 7 S-Bilirubin, cel. 80%:

502.008,56 SIT brez DDV,
– preiskava 8 S-Bilirubin, dir. 80%:

920.459,91 SIT brez DDV,
– preiskava 9 S-A.fosfataza 80%:

355.372,80 SIT brez DDV,
– preiskava 10 S-Kalcij 80%:

296.040,36 SIT brez DDV,
– preiskava 11 S-Železo 80%:

463.256,92 SIT brez DDV,
– preiskava 12 S-Proteini 80%:

244.240,65 SIT brez DDV,
– preiskava 13 S-Fosfat 80%:

599.288,85 SIT brez DDV,
– preiskava 14 S-Urat 80%: 530.945,40

SIT brez DDV,
– preiskava 15 S-AST 80%: 371.297,15

SIT brez DDV,
– preiskava 16 S-ALT 80%: 493.395 SIT

brez DDV,
– preiskava 17 S-Albumin 80%:

181.911,60 SIT brez DDV,
– preiskava 18 S-Gama GT 80%:

727.760,22 SIT brez DDV.
Laboratorij III.
– preiskava 6 S-IgG: 1,487.841,27 SIT

brez DDV,
– preiskava 7 S-IgA: 2,169.024,38 SIT

brez DDV,
– preiskava 8 S-IgM: 2,137.206,27 SIT

brez DDV,
– preiskava 9 S-IgE: 1,565.871,26 SIT

brez DDV,
– preiskava 10 Lc-IgG: 425.606,73 SIT

brez DDV,
– preiskava 11 Lc IgA: 1,003.367,82

SIT brez DDV,
– preiskava 12 Lc-IgM: 989.128,92 SIT

brez DDV,
– preiskava 13 U-Albumini: 537.424,09

SIT brez DDV,

– preiskava 14 S-Mioglobin:
656.458,88 SIT brez DDV.

Laboratorij IV.
– preiskava 2 U-Osnovna analiza:

2,983.583 SIT brez DDV,
– preiskava 4 S-Digoksin:
· 70%: 3,139.643,98 SIT brez DDV,
· 30%: 1,997.845,60 SIT brez DDV,
– preiskava 5 S-Karbamazepin:
· 50%: 1,069.789,21 SIT brez DDV,
· 50%: 820.776,67 SIT brez DDV,
– preiskava 6 S-Vankomicin:
· 50%: 3,356.425,25 SIT brez DDV
· 50%: 610.885,55 SIT brez DDV,
– preiskava 7 S-Getamicin:
· 80%: 1,225.472,82 SIT brez DDV,
· 20%: 235.447,44 SIT brez DDV,
– preiskava 8 S-Netilmicin:

2,113.869,20 SIT brez DDV,
– preiskava 9 S-Teofilin:
· 50%:976.804,17 SIT brez DDV,
· 50%: 196.914,65 SIT brez DDV,
– preiskava 10 S-Fenobarbiton:
· 50%: 245.518,95 SIT brez DDV,
· 50%: 188.429,63 SIT brez DDV,
– preiskava 11 S-Valproat:
· 50%: 395.940,74 SIT brez DDV,
· 50%: 298.554,30 SIT brez DDV,
– preiskava 12 S-Fenitoin:
· 50%: 187.928,09 SIT brez DDV,
· 50%:144.501,25 SIT brez DDV,
– preiskava 13 S-Amikacin: 412.229,35

SIT brez DDV.
Laboratorij V.
– preiskava 1 Hematol. analiz.:

4,063.858,20 SIT brez DDV,
– preiskava 2 Hematol. analiz. z DKS:

6,157.077,87 brez DDV,
– preiskava 3 Retikulociti:

1,381.837,60 SIT brez DDV.
Laboratorij VI.
– preiskava 7 S-Albumini:
· 80%: 103.010,03 SIT brez DDV,
· 20%: 642.737,58 SIT brez DDV,
– preiskava 8 S-Kalij: 80%: 918.818 SIT

brez DDV,
– preiskava 9 S-Natrij: 80%:

788.674,89 SIT brez DDV,
– preiskava 10 S-Klorid: 80%:

629.826,27 SIT brez DDV,
– preiskava 18 S-CK-MB:
· 80%: 942.334,23 SIT brez DDV,
· 20%: 236.975,43 SIT brez DDV,
– preiskava 23 S-Mioglobin:

5,272.149,33 SIT: brez DDV,
– preiskava 24 S-CRP:
· 80%:4,517.261,55 SIT brez DDV
· 20%: 2,308.580,43 SIT brez DDV,
– preiskava 25 Hemogram:

6,961.570,09 SIT brez DDV,
– preiskava 26 Hematol. analiz.+ DKS:

3,616.009,19 SIT brez DDV,
– preiskava 31 P-PČ: 3,029.121,58 SIT

brez DDV,
– preiskava 32 P-PTČ: 736.763,85 SIT

brez DDV,
– preiskava 33 P-Fibrinogen:

422.546,22 SIT brez DDV,
– preiskava 34 S-Digoksin: 20%:

84.365 SIT brez DDV,
– preiskava 35 P-Dimer: 500.176,80

SIT brez DDV,
– preiskava 36 S-Troponin: 5,989.920

SIT brez DDV.
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Laboratorij VII.
– preiskava 1 Hematol. analizator:

1,193.069,46 SIT brez DDV,
– preiskava 2 Hematol. analizator z DKS:

3,456.158,76 SIT brez DDV,
– preiskava 3 PČ: 248.482,08 SIT brez

DDV,
– preiskava 4 PTČ: 67.129,41 SIT brez

DDV,
– preiskava 5 TČ: 27.708,93 SIT brez

DDV.
Laboratorij VIII.
– preiskava 1 Hematološki analizator z

DKS: 4,994.987,62 SIT brez DDV,
– preiskava 2 U-Kvalitat. analiza:

931.858,80 SIT brez DDV,
– preiskava 5 F-Kri (nesp. test):

269.634,80 SIT brez DDV,
– preiskava 6 F-Kri (spec. test):

255.685,49 SIT brez DDV,
– preiskava 8 S-H.pyloro, IgG, kvant.:

155.187,50 SIT brez DDV,
– preiskava 9 S-H.pylori,IgA: 95.062,50

SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Laboratorij I.
– preiskava 1 S-Kreatinin; 80%: tri; 20%:

dve,
– preiskava 2 S-Sečnina;80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 3 S-Glukoza; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 4 S-Kalij; 80%: tri; 20%: dve,
– preiskava 5 S-Natrij; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 6 S-Klorid; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 7 S-Bilirubin,cel.; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 8 S-Bilirubin, dir.; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 9 S-A.fosfataza; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 10 S-Kalcij; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 11 S-Železo; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 12 S-Proteini; 80%: tri; 20%:

dve,
– preiskava 13 S-Fosfat; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 14 S-Urat; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 15 S-AST; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 16 S-ALT; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 17 S-Albumin; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 18 S-gama GT; 80%: tri;

20%: dve,
– preiskava 19 S-Cel.; 20%: ena,
– preiskava 20 S-TIBC; 80%: dve;

20%: dve,
– preiskava 21 P- Amoniev ion;

80%: dve; 20%: dve.
Laboratorij II.
– preiskava 1 S-LDH; 100%: ena,
– preiskava 2 S-CK; 100%: ena,
– preiskava 3 S-alfa-Amilaza; 100%:

ena,
– preiskava 4 S-Lipaza 7; 100%: ena,
– preiskava 5 S- Magnezij; 100%: ena,

– preiskava 6 S-Feritin 2; 100%: ena,
– preiskava 7 S-Kreatinin; 100%: ena,
– preiskava 8 S -Sečnina; 100%: ena,
– preiskava 9 S-Glukoza; 100%: ena,
– preiskava 10 S-Kalij; 100%: ena,
– preiskava 11 S-Nartij; 100%: ena,
– preiskava 12 S-Klorid; 100%: ena,
– preiskava 13 S-Bilirubin, cel.;

100%: ena,
– preiskava 14 S-bilirubin, dir.;

100%: ena,
– preiskava 15 S-A. fosfataza;

100%: ena,
– preiskava 16 S-Kalcij; 100%: ena,
– preiskava 17 S-Železo; 100%: ena,
– preiskava 18 S-Proteini; 100%: ena,
– preiskava 19 S-Fosfat; 100%: ena,
– preiskava 20 S-Urat; 100%: ena,
– preiskava 21 S-AST; 100%: ena,
– preiskava 22 S-ALT; 100%: ena,
– preiskava 23 S-Albumin; 100%: ena,
– preiskava 24 S-gama GT; 100%: ena,
– preiskava 25 S-Cel. CO2; 100%: ena.
Laboratorij III.
– preiskava 1 S-Holesterol; ena,
– preiskava 2 S-Trigliceridi; ena,
– preiskava 3 S-HDL-Holesterol; ena,
– preiskava 4 S-LDL-Holesterol; /,
– preiskava 5 S-CRP; štiri,
– preiskava 6 S-IgG; štiri,
– preiskava 7 S-IgA; štiri,
– preiskava 8 S-IgM; štiri,
– preiskava 9 S-IgE; tri,
– preiskava 10 Lc-IgG; tri,
– preiskava 11 Lc IgA; tri,
– preiskava 12 Lc-IgM; tri,
– preiskava 13 U-Albumini; tri,
– preiskava 14 S-Mioglobin; štiri.
Laboratorij IV.
– preiskava 1 U-Sediment; dve,
– preiskava 2 U-Osnovna analiza; dve,
– preiskava 3 F-Kri; dve,
– preiskava 4 S-Digoksin 70%; tri, 30%;

tri,
– preiskava 5 S-Karbamazepin 50%; tri,

50%; tri,
– preiskava 6 S-Vankomicin 80%; tri,

20%; tri,
– preiskava 7 S-Getamicin 80%; tri,

20%; tri,
– preiskava 8 S-Netilmicin; tri,
– preiskava 9 S-Teofilin; 80%; tri, 20%;

tri,
– preiskava 10 S-Fenobarbiton 50%; tri,

50%: tri,
– preiskava 11 S-Valproat 50%; tri, 50%;

tri,
– preiskava 12 S-Fenitoin 50%; tri, 50%;

tri,
– preiskava 13 S-Amikacin; tri.
Laboratorij V.
– preiskava 1 Hematol. analiz.; tri,
– preiskava 2 Hematol. analiz. z DKS;

tri,
– preiskava 3 Retikulociti; dve.
Laboratorij VI.
– preiskava 1 S-Glukoza: 7%; dve, 20%;

ena, 73%; ena,
– preiskava 2 S-Sečnina; dve,
– preiskava 3 S-Kreatinin 80%; ena,

20%; ena,
– preiskava 4 S-Bilirubin, cel.: 80%; ena,

20%; ena,
– preiskava 5 S-Bilirubin, dir.: 80%; ena,

20%; ena,

– preiskava 6 S-Proteini: 80%; ena,
20%; ena,

– preiskava 7 S-Albumini 80%; dve,
20%; dve,

– preiskava 8 S-Kalij 80%; dve, 20%;
dve,

– preiskava 9 S-Natrij 80%; dve, 20%;
dve,

– preiskava 10 S-Klorid 80%; dve, 20%;
dve,

– preiskava 11 S-Kalcij 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 12 S-Magnezij 80%; ena,
20%; ena,

– preiskava 13 S-Fosfat 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 14 S-A. fosfataza 80%; ena,
20%; ena,

– preiskava 15 S-alfa-Amilaza 80%; ena,
20%; ena,

– preiskava 16 S-Lipaza 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 17 S-CK 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 18 S-CK-MB 80%; dve,
20%; dve,

– preiskava 19 S-AST 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 20 S-ALT 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 21 S-LDH 80%; ena, 20%;
ena,

– preiskava 22 S-gama GT 80%; ena,
20%; ena,

– preiskava 23 S - Mioglobin 80%; pet,
20%; štiri,

– preiskava 24 S-CRP 80%; dve, 20%;
dve,

– preiskava 25 Hemogram 60%; tri,
40%; tri,

– preiskava 26 Hematol. analiz.+DKS
60%; tri, 40%; tri,

– preiskava 27 Plinska analiza krvi
100%; dve,

– preiskava 28 S-ioniz.Ca 100%; ena,
– preiskava 29 U-Osnovna analiza; ena,
– preiskava 30 U-Sediment; dve,
– preiskava 31 P-PČ; tri,
– preiskava 32 P-PTČ; tri,
– preiskava 33 P-Fibrinogen; tri,
– preiskava 34 S-Digoksin - 80%; dve,

20%; tri,
– preiskava 35 P-Dimer 100%; tri,
– preiskava 36 S-Troponin 100%; tri.
Laboratorij VII.
– preiskava 1 Hematol. analizator 100%;

tri,
– preiskava 2 Hematol. analizator z DKS

100%; tri,
– preiskava 3 PČ 100%; tri,
– preiskava 4 PTČ 100%; tri,
– preiskava 5 TČ 100 %; tri,
– preiskava 6 U-Osnovna analiza 100%;

ena,
– preiskava 7 U -Sediment 100%; dve,
– preiskava 8 F-Kri 100%; ena,
– preiskava 9 S, P-Glukoza 90%; ena,

10%; ena,
– preiskava 10 S-Kalij 90%; ena, 10%;

ena,
– preiskava 11 S-Natrij 90%; ena, 10%;

ena,
– preiskava 12 S-Klorid 90%, ena, 10%;

ena,
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– preiskava 13 S-Kreatinin 90%; ena,
10%; ena,

– preiskava 14 S-Sečnina 90%; ena,
10%; ena,

– preiskava 15 S-Urat 90%; ena, 10%;
ena,

– preiskava 16 S-Proteini 90%; ena,
10%; ena,

– preiskava 17 S-Albumini 90%; ena,
10%; ena,

– preiskava 18 S-Kalcij 90%; ena, 10%;
ena,

– preiskava 19 S-Fosfor 90%; ena, 10%;
ena,

– preiskava 20 S-Bilirubin, cel. 90%;
ena, 10%; ena,

– preiskava 21 S-Bilirubin, dir. 90%;
ena, 10%; ena,

– preiskava 22 S-Železo 90%; ena,
10%; ena,

– preiskava 23 S-A.fosfataza 90%; dve,
10%; ena,

– preiskava 24 S-AST 90%; ena, 10%;
ena,

– preiskava 25 S-ALT 90%; ena, 10%;
ena,

– preiskava 26 S-gama GT 90%; dve,
10%; ena,

– preiskava 27 S.LDH 90%; dve, 10%;
ena,

– preiskava 28 S-CK 90%; dve, 10%;
ena,

– preiskava 29 S,U,PTV -alfa Amilaza
90%; dve, 10%; ena,

– preiskava 30 S-Holesterol 90%; dve,
10%; ena,

– preiskava 31 S-HDL - Holesterol 90%;
ena, 10%; ena,

– preiskava 32 S-LDL -Holesterol; /,
– preiskava 33 S-Trigliceridi 90%; dve,

10%; ena,
– preiskava 34 Plinska analiza krvi

100%; ena,
– preiskava 35 S-CRP 90%; ena, 10%;

ena.
Laboratorij VIII.
– preiskava 1 Hematološki analizator z

DKS 100%; tri,
– preiskava 2 U-Kvalitat. analiza 100%;

dve,
– preiskava 3 U-Sediment 100%; dve,
– preiskava 4 PTV, Lc-Glukoza; /,
– preiskava 5 F-Kri (nesp. test)

100%; tri,
– preiskava 6 F-Kri (spec. test)

100%; tri,
– preiskava 7 S,P-CRP; ena,
– preiskava 8 S-H.pyloro, IgG, kvant.

100%; štiri,
– preiskava 9 S-H.pylori,IgA 100%; štiri.
Laboratorij IX.
– preiskava 1 S-HCG; /,
– preiskava 2 S-PRL; /,
– preiskava 3 S-Testosteron 100%; ena,
– preiskava 4 S-AND2; /,
– preiskava 5 S-DHEA-S 100%; ena,
– preiskava 6 S-SHBG; /,
– preiskava 7 S-ADIOL; /,
– preiskava 8 S-Estron; /,
– preiskava 9 S-Estriol-Down II trim; /,
– preiskava 10 P -Testosteron 100%;

ena,
– preiskava 11 S-CEA 100%; ena,
– preiskava 12 S-CA 125 100%; ena,
– preiskava 13 S-CA 19-9 100%; ena,

– preiskava 14 S-CA 15-3 100%; ena,
– preiskava 15 S-PSA; /,
– preiskava 16 S-PSA prosti; /,
– preiskava 17 S-NSE; /,
– preiskava 18 S-alfa-FP; /,
– preiskava 19 S-HCG-Down II trim; /,
– preiskava 20 PAPP-A 100%; ena,
– preiskava 21 S-TSH 100%; ena,
– preiskava 22 S-FT3 100%; ena,
– preiskava 23 S-FT4 100%; ena,
– preiskava 24 S-T4, cel.100%; ena,
– preiskava 25 S-Kortizol 100%; ena,
– preiskava 26 S-LH 100%; ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Laboratorij I
– preiskava 1 S-Kreatinin 80%; najvišja:

546.159,36 SIT z DDV; najnižja:
327.473,69 SIT z DDV,

– preiskava 2 S-Sečnina 80%; najvišja:
756.681,60 SIT z DDV; najnižja:
660.725,60 SIT z DDV,

– preiskava 3 S-Glukoza 80%; najvišja:
472.490,68 SIT z DDV; najnižja:
453.370,90 SIT z DDV,

– preiskava 4 S-Kalij 80%; najvišja:
2,182.169,60 SIT z DDV; najnižja:
2,035.712,44 SIT z DDV,

– preiskava 5 S-Natrij 80%; najvišja:
2,040.469,20 SIT z DDV; najnižja:
2,003.230,63 SIT z DDV,

– preiskava 6 S-Klorid 80%; najvišja:
1,962.956,40 SIT z DDV; najnižja:
1,927.503,30 SIT z DDV,

– preiskava 7 S-Bilirubin, cel. 80%; naj-
višja: 631.666,40 SIT z DDV; najnižja:
591.187,67 SIT z DDV,

– preiskava 8 S-Bilirubin,dir. 80%; najvi-
šja: 1,095.272,20 SIT z DDV; najnižja:
1,084.324,75 SIT z DDV,

– preiskava 9 S-A.fosfataza 80%; najviš-
ja: 426.288 SIT z DDV; najnižja:
418.080,96 SIT z DDV,

– preiskava 10 S-Kalcij 80%; najvišja:
740.100,90 SIT z DDV; najnižja:
724.231,50 SIT z DDV,

– preiskava 11 S-Železo 80%; najvišja:
617.454,04 SIT z DDV; najnižja:
552.567,20 SIT z DDV,

– preiskava 12 S-Proteini 80%; najvišja:
303.385,50 SIT z DDV; najnižja:
287.609,45 SIT z DDV,

– preiskava 13 S-Fosfat 80%; najvišja:
737.109,80 SIT z DDV; najnižja:
705.822,89 SIT z DDV,

– preiskava 14 S-Urat 80%; najvišja:
642.414,60 SIT z DDV; najnižja:
625.535,81 SIT z DDV,

– preiskava 15 S-AST 80%; najvišja:
559.658,28 SIT z DDV; najnižja:
443.006,90 SIT z DDV,

– preiskava 16 S-ALT 80%; najvišja:
703.888,64 SIT z DDV; najnižja: 587.375
SIT z DDV,

– preiskava 17 S-Albumin 80%; najvišja:
243.360 SIT z DDV; najnižja: 214.123,33
SIT z DDV,

– preiskava 18 S-Gama GT 80%; najvi-
šja: 892.995 SIT z DDV; najnižja:
866.595,40 SIT z DDV.

Laboratorij III.
– preiskava 6 S-IgG; najvišja:

1,709.211,26 SIT z DDV; najnižja:
1,636.625,40 SIT z DDV,

– preiskava 7 S-IgA; najvišja:
2,405.437,54 SIT z DDV; najnižja:
2,346.837 SIT z DDV,

– preiskava 8 S-IgM; najvišja:
2,370.151,41 SIT z DDV; najnižja:
2,312.410,50 SIT z DDV,

– preiskava 9 S-IgE; najvišja:
1,936.818,78 SIT z DDV; najnižja:
1,578.981 SIT z DDV,

– preiskava 10 Lc-IgG; najvišja:
488.931,06 SIT z DDV; najnižja:
468.167,40 SIT z DDV,

– preiskava 11 Lc IgA; najvišja:
1,124.383,75 SIT z DDV; najnižja:
1,084.799,10 SIT z DDV,

– preiskava 12 Lc-IgM; najvišja:
1,108.427,50 SIT z DDV; najnižja:
1,069.404,60 SIT z DDV,

– preiskava 13 U-Albumini; najvišja:
614.337,55 SIT z DDV; najnižja:
591.166,50 SIT z DDV,

– preiskava 14 S-Mioglobin; najvišja:
705.259,94 SIT z DDV; najnižja:
660.921,80 SIT z DDV.

Laboratorij IV.
– preiskava 2 U-Osnovna analiza; najvi-

šja: 3,550.749,20 SIT z DDV; najnižja:
3,515.574,15 SIT z DDV,

– preiskava 4 S-Digoksin:
· 70%; najvišja: 3,840.370,68 SIT z

DDV; najnižja: 3,404.884,36 SIT z DDV,
· 30%; najvišja: 2,312.315,82 SIT z

DDV; najnižja: 2,163.508,80 SIT z DDV,
– preiskava 5 S-Karbamazepin:
· 50%; najvišja: 1,227.475,73 SIT z

DDV; najnižja: 1,156.088,99 SIT z DDV,
· 50%; najvišja: 941.263,34 SIT z DDV;

najnižja: 889.594,79 SIT z DDV,
– preiskava 6 S-Vankomicin:
· 80%; najvišja: 3,797.748,15 z DDV;

najnižja: 3,692.067,78 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 711.288,45 SIT z DDV;

najnižja: 671.974,10 SIT z DDV,
– preiskava 7 S-Getamicin:
· 80%; najvišja: 1,402.047,16 SIT z

DDV; najnižja: 1,324.331,58 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 270.189,08 SIT z DDV;

najnižja: 258.992,18 SIT z DDV,
– preiskava 8 S-Netilmicin; najvišja:

2,411.481,51 SIT z DDV; najnižja:
2,284.394,80 SIT z DDV,

– preiskava 9 S-Teofilin:
· 80%; najvišja: 1,110.129,36 SIT z

DDV; najnižja: 1,074.484,59 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 224.948,12 SIT z DDV;

najnižja: 216.606,11 SIT z DDV,
– preiskava 10 S-Fenobarbiton:
· 50%; najvišja: 278.721 SIT z DDV; naj-

nižja: 270.070,85 SIT z DDV,
· 50%; najvišja: 205.529,50 SIT z DDV;

najnižja: 203.584,33 SIT z DDV,
– preiskava 11 S-Valproat:
· 50%; najvišja: 457.653 SIT z DDV; naj-

nižja: 435.534,81 SIT z DDV,
· 50%; najvišja: 333.023,75 SIT z DDV;

najnižja: 324.452,75 SIT z DDV,
– preiskava 12 S-Fenitoin:
· 50%; najvišja: 213.342 SIT z DDV; naj-

nižja: 206.720,90 SIT z DDV,
· 50%; najvišja: 160.982,50 SIT z DDV;

najnižja: 155.829,98 SIT z DDV,
– preiskava 13 S-Amikacin; najvišja:

467.976 SIT z DDV; najnižja: 453.452,29
SIT z DDV.
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Laboratorij V.
– preiskava 1 Hematol. analiz.; najvišja:

4,859.444,37 SIT z DDV; najnižja:
4,835.856,47 SIT z DDV,

– preiskava 2 Hematol. analiz. z DKS;
najvišja: 7,157.637 SIT z DDV; najnižja:
7,123.207,86 SIT z DDV,

– preiskava 3 Retikulociti; najvišja:
1,652.614 SIT z DDV; najnižja:
1,644.398,40 SIT z DDV.

Laboratorij VI.
– preiskava 7 S-Albumini:
· 80%; najvišja: 12,513.237,12 SIT z

DDV; najnižja: 92.582,42 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 3,128.309,28 SIT z

DDV; najnižja: 757.164,79 SIT z DDV,
– preiskava 8 S-Kalij:
· 80%; najvišja: 1,376.838,15 SIT z

DDV; najnižja: 911.165,12 SIT z DDV,
– preiskava 9 S-Natrij:
· 80%; najvišja: 1,187.995,88 SIT z

DDV; najnižja: 671.188,52 SIT z DDV,
– preiskava 10 S-Klorid:
· 80%; najvišja: 1,235.659,40 SIT z

DDV; najnižja: 621.688,18 SIT z DDV,
– preiskava 18 S-CK-MB:
· 80%; najvišja: 5,336.549,16 SIT z

DDV; najnižja: 934.483,25 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 1,334.137,29 SIT z

DDV; najnižja: 279.230,83 SIT z DDV,
– preiskava 23 S-Mioglobin:
· 80%; najvišja: 7,262.598,68 SIT z

DDV; najnižja: 4,508.572,25 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 1,815.649,67 SIT z

DDV; najnižja: 1,145.143,07 SIT z DDV,
– preiskava 24 S-CRP:
· 80%; najvišja: 15,260.980,80 SIT z

DDV; najnižja: 4,479.527,78 SIT z DDV,
· 20%; najvišja: 3,815.245,20 SIT z

DDV; najnižja: 2,719.874,46 SIT z DDV,
– preiskava 25 Hemogram:
· 60%; najvišja: 3,803.281,91 SIT z

DDV; najnižja: 5,111.191,91 SIT z DDV,
· 40%; najvišja: 3,188.551,11 SIT z

DDV; najnižja: 3,173.351,61 SIT z DDV,
– preiskava 26 Hematol. analiz.+ DKS:
· 60%; najvišja: 3,561.573,98 SIT z

DDV; najnižja: 3,544.347,24 SIT z DDV,
· 40%; najvišja: 762.445,41 SIT z DDV;

najnižja: 758.810,91 SIT z DDV,
– preiskava 31 P-PČ: 100%; najvišja:

4,725.160,68 SIT z DDV; najnižja:
3,484.085,42 SIT z DDV,

– preiskava 32 P-PTČ: 100%; najvišja:
1,162.114,21 SIT z DDV; najnižja:
876.744 SIT z DDV,

– preiskava 33 P-Fibrinogen: 100%; naj-
višja: 778.455,18 SIT z DDV; najnižja:
477.865,75 SIT z DDV,

– preiskava 34 S-Digoksin: 20%; najvi-
šja: 307.014,81 SIT z DDV; najnižja:
99.523,57 SIT z DDV,

– preiskava 35 P-Dimer: 100%; najvišja:
1,222.956,72 SIT z DDV; najnižja:
407.376 SIT z DDV,

– preiskava 36 S-Troponin: 100%; najvi-
šja: 7,304.940 SIT z DDV; najnižja:
6,527.460 SIT z DDV.

Laboratorij VII.
– preiskava 1 Hematol. analizator; najvi-

šja: 1,426.709,24 SIT z DDV; najnižja:
1,419.654,61 SIT z DDV,

– preiskava 2 Hematol. analizator z DKS;
najvišja: 4,132.895,05 SIT z DDV; najnižja:
4,112.949,72 SIT z DDV,

– preiskava 3 PČ; najvišja: 357.181,44
SIT z DDV; najnižja: 284.074,56 SIT z DDV,

– preiskava 4 PTČ; najvišja: 89.731,79
SIT z DDV; najnižja: 79.881,09 SIT z DDV,

– preiskava 5 TČ; najvišja: 46.006,67
SIT z DDV; najnižja: 31.924,38 SIT z DDV.

Laboratorij VIII.
– preiskava 1 Hematološki analizator z

DKS; najvišja: 5,973.240,31 SIT z DDV;
najnižja: 5,944.074,74 SIT z DDV,

– preiskava 2 U-Kvalitat. analiza; najvi-
šja: 1,109.001,12 SIT z DDV; najnižja:
1,098.014,94 SIT z DDV,

– preiskava 5 F-Kri (nesp. test); najvišja:
350.394,42 SIT z DDV; najnižja:
320.858,94 SIT z DDV,

– preiskava 6 F-Kri (spec. test); najvišja:
949.306,74 SIT z DDV; najnižja:
304.263,96 SIT z DDV,

– preiskava 8 S-H.pyloro, IgG, kvant.;
najvišja: 1,123.473,88 SIT z DDV; najnižja:
182.827,33 SIT z DDV,

– preiskava 9 S-H.pylori,IgA; najvišja:
285.931,23 SIT z DDV; najnižja:
111.993,71 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Klinični center Ljubljana

Ob-68458
1. Naročnik: Srednja gostinska in turi-

stična šola Izola.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih bri-

gad 7, 6310 Izola, tel. 05/64-17-159, 64-
17-390, faks 05/64-15-495, e-mail:nata-
sa.cah@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: kurilno olje,
2. sklop: suhomesnati izdelki.
Kraj dobave je sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 75%, plačilni rok 5%,
dobavni pogoji 5%, reference 5%, super
rabat 5%, sponzorstvo 5%. Izbran ponudnik
je dosegel največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: Petrol, d.d. Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 50;

2. sklop: Kras, d.d. Sežana, Šepulje 31.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 9,955.200 SIT,
2. sklop: 7,891.964,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2;
2. sklop: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 9,984.480 SIT, 9,955.200 SIT;
2. sklop: 8,150.356 SIT, 7,738.744,40

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: 26. 4. 2002.

Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Št. 32/1237/2002 Ob-68455
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava digitalnih merilnih pretovrnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: skupna ponudbena cena –
80%, pri uporabniku potrjene pozitivne re-
ference za merilne pretvornike, ki so v upo-
rabi v objektih prenosnega sistema interko-
nekcije UCTE za meritve na 110 kV ali viš-
jem napetostnem nivoju – 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,835.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,800.600 SIT, 21,835.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 4. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 3/2001 Ob-68447
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 5. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava nezdravstvene-
ga potrošnega materiala, Splošna bolni-
šnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina C ostali materi-
al, podskupina 1a material za čiščenje: Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže.

7. Pogodbena vrednost: 4,211.403,92
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 12,038.554,90 SIT, 4,211.403,92
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55961.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice
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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. II-5/44 Ob-68346
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del in kanalizacije na ob-
jektu Sanacija kanalizacije v Rozmanovi
ulici in v ulici II. Prekomorske brigade v
Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
naročilo lahko izpolni le določeni izvajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper,
Ankaranska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
30,702.386,10 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,702.386,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je dne 26. 3. 2002 zaprosil
za mnenje Urada za javna naročila k izvedbi
postopka s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 35201-5/01-02 Ob-68352
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,

6330 Piran, tel. 05/671-03-63, faks
05/671-03-62.

3. Datum izbire: 5. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-

nih del ter kraj izvedbe: vsa gradbena
dela za izvedbo sanacije brežine med
Punto in cerkvijo Sv. Jurija v Piranu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

I. ponudbena cena – maks. 80 točk,
II. rok izgradnje – maks. 5 točk,
III. garancijska doba – maks. 5 točk,
IV. potrjene reference ponudnika –

maks. 10 točk.
Izbrani ponudnik je pridobil največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Puh d.d., Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
19,966.531,77 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 30,077.105,28 SIT,
19,868.639,28 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objava razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republikme Slovenije, če je
bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: Uradni list RS, št. 2 z dne 11. 1. 2002,
Ob-61645.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Občina Piran

Št. 352-05-0001/2002 Ob-68355
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Žetale 1, 2287

Žetale, tel. 02/765-30-10,
02/769-57-21, e-mai: obcina.zetale@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja javnega vo-
dovoda na relaciji Pavkon-Žetale in ka-
nalizacije v naselju Žetale.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, plačilna
sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bovir d.o.o., Plač 16,
2201 Zgornja Kungota.

7. Pogodbena vrednost:
22,544.712,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 32,351.679 SIT, 22,544.712,40 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: 23. 4. 2002.
Občina Žetale

Ob-68362
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske re-

volucije 1-2, 1000 Ljubljana, tel.
01/281-14-98, faks 01/283-33-69,
e-mail: festivaltehnika@siol.net.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova in dokončanje
trakta G na Ljubljanskem gradu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 80%, plačilni pogoji
– 10%, reference – 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje
Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost:
240,913.033, 50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 267,190.530 SIT,
220,755.942,56 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: 25. 4. 2002.

Festival Ljubljana

Št. 344-04-03/01-33 Ob-68365
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
2. Naslov naročnika: Partizanska 13,

9250 Gornja Radgona.
3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija cest na
območju občine Gornja Radgona v letu
2002, in sicer:

– LC 104091 (Lastomerci–Radvenci) l =
1150 m, š = 4 m,

– LC 104071 (Črešnjevci–Zbigovci–La-
stomerci, odsek Zbigovci PGD – Zbigovci
(meja KS)), l = 1110 m, š = 4 m,

– JP 604070 (Stogovci–Sp. Konjišče)
in JP 604080 (Stogovci–Spodnje Konji-
šče–domačija Hozjan), l = 950 m, š = 3 m,

– JP 605790 (Negova–Lokavci), odcep
Lončarič, l = 700 m + 305 m, š = 4 m,

– JP 606090 (Dobrava–Lokavci–Pišov-
ski Vrh), Pišušak, l = 540 m, š = 3,50 m,

– JP 605840 (TP Žižek), l = 990 m,
š = 3,50 m,

– LK 105180 Gornja Radgona – Gasil-
ska cesta, l = 285 m, š = 2,50 m,

– LK 105220 Gornja Radgona – Poko-
pališka cesta, l = 120 m, š = 4 m in
l = 75 m, š = 3,50 m,

– Spodnji Ivanjci pločniki, javna razsvet-
ljava – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena – do 100 točk,
– rok izvedbe – do 4 točke (ponudnik

nudi krajši rok od zahtevanega, 1 točka za
vsak teden krajši rok od zahtevanega, ven-
dar največ štiri tedne),

– garancija za izvedbo del – do 6 točk (2
točki za vsako leto daljši garancijski rok od
zahtevanega, vendar največ za 4 leta).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Mur-
ska Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Mur-
ska Sobota in Asfalti Ptuj d.d., Svržnjakova
13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
80,289.557,12 SIT, 41,789.619,54 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 167,112.186 SIT,
117,414.139,97 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

Občina Gornja Radgona

Št. 361-03-2-8/02 Ob-68402
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-31, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

3. Datum izbire: 19. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na dela v stanovanjih in ostalih nepre-
mičninah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pridobljena samo ena pravil-
na ponudba, ki je vsebovala vso dokumen-
tacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. ?? z dne 15. 3. 2002, Ob-65647.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 403-06-25/01-42 Ob-68400
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice nad Ljubljano.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja povezovalne-
ga vodovoda za vključitev vrtine VO -
1/98 v obstoječe vodovodno omrežje
Vodice - Komenda.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor ponudnika
so bili ponudnikova cena, reference in ga-
rancijski rok. Izbrani ponudnik je zbral najvi-
šje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunala operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,690.113
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,422.043,50 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,487.437 SIT, 27,690.113 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002, št.
352-07-001/01-37/MS, Ob-63715.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Občina Vodice

Št. 35306-1/2002(1019) Ob-68465
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Občina Lenart, Trg

osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.

3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava projektov in iz-
gradnja nove čistilne naprave ter kolek-
torja (L=823m) v naselju Sp. Voličina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba; najnižja skupna končna cena =
90%; rok plačila situacij = 4%; garancijska
doba za gradbena dela = 3%; garancijska
doba za opremo = 3%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Družba za izgradnjo in vzdrževanje cest d.d.,
Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 49,935.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: so-ponudnik Prosig-
ma d.o.o., Prešernova 7, 9240 Ljutomer;
ca. 30% vseh del.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 142,247.587,68 SIT, 49,935.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izvedena je bila recenzija ponudbe-
ne tehnologije.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 4. 2002.

Občina Lenart

Št. 9/56 Ob-68510
1. Naročnik: J.P Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 5. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba južnega obo-
dnega zidu na pokopališču Škocjan v
Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: navedba meril: – ponudbe-
na cena, najugodnejši garancijski rok, pla-
čilni pogoji, rok izvršitve. Izbran je ponu-
dnik, ki je zbral največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adriaing d.o.o., Koper,
Ankaranska c. 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
15,991.099,05 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,201.345,20 SIT;
15,991.090,05 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 110-1/02 Ob-68581

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji - DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija nadvoza na pri-
ključku Celje VA 112.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 18,957.636
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 26,844.970,47 SIT in 18,957.636
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

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

Št.110-1/02 Ob-68582
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 12. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Klanec - Ankaran,
Srmin - Socerb; trasa od km 11,500 do
km 19,500.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska ce-
sta 56,1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
2.109,724.363,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7.444,461.665,85 SIT in
2.109,724.363,82 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur.
l. RS, št. 95 z dne 9. 3. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 03/02 Ob-68349
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: generalni

remont turbine 2 (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost do
60 točk; reference do 25 točk; rok za
izvedbo do 10 točk; plačilni pogoji do 5
točk, naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je prejel največje število točk po nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 115,447.923
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 125,926.593 SIT in 115,447.923
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: 23. 4. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 12/02 Ob-68350
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

kotlovskih naprav (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost s pla-
čilnimi pogoji do 100 točk; naročilo ja bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,100.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,360.000 SIT in 9,100.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 96 z dne 30. 11. 2001, Ob-59450.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-68361
1. Naročnik: Akademska in raziskovalna

mreža Slovenije.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

opreme proizvajalca CISCO.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference in kvalifici-
ranost ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerje-
va 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
17,405.302,17 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano v skladu z
20. členom ZJN-1 po postopku s pogajanji
brez predhodne objave. Naročnik je pred-
hodno zaprosil za mnenje UJN.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 4. 2002.

ARNES

Št. 03-02 Ob-68448
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel.: 478-27-00, faks:
478-27-43.

3. Datum izbire: 29. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: načrtovanje,

oblikovanje, izdelava, tiskanje, lasersko
izpisovanje in konfekcioniranje/kuverti-
ranje in distribucija obrazcev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je potekalo
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave, saj sta elementa nepredvidljivost in
nujnost (kontinuiteta pri dobavi obrazcev)
narekovala uporabo takšnega postopka.
Omenjena elementa omejujeta obdobje iz-
vajanja storitev, zgolj na prehodno obdobje,
do izbire ponudnika po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KRO d.o.o., Sp. Pirniče
24i.

7. Pogodbena vrednost: 26,205.360
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik je izbran za opravljanje za
obdobje od 1. 4. 2002 do 31. 7. 2002,
oziroma do izbire ponudnika po odprtem
postopku in potekom roka za prilagoditev
poslovanja z morebitnim novim izvajalcem
izbranim na javnem razpisu po odprtem po-
stopku.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 4. 2002.

Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-68508
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krš-

ko, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12, 8270
Krško, faks 7-4921-528, tel. 7-4802-348,
e-mail: breda.vidmar@nek.si.

3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pregled in

servis “Rod Control” sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edini možni dobavitelj.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Westinghouse Electric
Europe, Boulevard Paepsem, 20, Brusselis.

7. Pogodbena vrednost: 178.605
USD.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 4. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško

Št. 110-1/02 Ob-68580
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovalne

storitve pri izdelavi projektne doku-
mentacije v okviru uresničevanja spre-
memb in dopolnitev nacionalnega pro-
grama izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila:

1. cena svetovalne ure,
2. število strokovnjakov z akadem-

skim nazivom s področja načrtovanja cest
ter planiranja in prometa,

3. interdisciplinarnost skupine,
4. dokazila o uspešnem sodelovanju

z investitorji na področju cest.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo - PTI,
Jamova 2, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 35,220.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 44,871.000 SIT, 35,220.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 4. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Podelitev koncesij

Ob-68616
Na podlagi 42. člena Zakona o zdrav-

stveni dejavnosti (Ur. l. RS št. 9/92) in
7. člena Statuta občine Duplek objavlja ob-
čina Duplek

javni razpis
za podelitev polovične koncesije za
opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju

pediatrije
1. Predmet razpisa je opravljanje osnov-

ne zdravstvene dejavnosti na področju pe-
diatrije, za izvajanje katere želi občina po-
deliti polovično koncesijo.

2. Za opravljanje v 1. točki navedene
dejavnosti in pridobitev koncesije mora kan-
didat izpolnjevati naslednje pogoje:

a) da ima zahtevano izobrazbo za oprav-
ljanje predvidene dejavnosti (zdravnik pedi-
ater),

b) da mu s pravnomočno sodbo sodišča
ni prepovedano opravljanje poklica,

c) da obvlada slovenski jezik,
d) da izpolnjuje druge pogoje iz 35. čle-

na Zakona o zdravstveni dejavnosti.
3. Koncesija za opravljanje osnovne

zdravstvene dejavnosti na področju pedia-
trije se podeljuje praviloma za nedoločen
čas.

4. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
koncesijska pogodba.

5. Koncesionar mora pričeti opravljati
koncesijsko javno službo najkasneje v šest-
ih mesecih od podelitve koncesije.

6. Občina Duplek daje koncesionarju
možnost uporabe poslovnih prostorov za
opravljanje koncesijske dejavnosti v zdrav-
stveni postaji Duplek.

7. Koncesijo za opravljanje osnovne
zdravstvene dejavnosti na področju pedia-
trije podeli z odločbo občina Duplek po po-
prejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice
Slovenije, Zdravstvenega doma Maribor in
soglasja Ministrstva za zdravje.

8. Vlogo za oddajo koncesije z dokazili
o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke tega raz-
pisa je treba vložiti v roku 30 dni po objavi
razpisa na naslov: Občina Duplek, Cesta
4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.

Občina Duplek

Javni razpisi

Razveljavitev

Št. 621-14/2002 Ob-68450
Naročnika Občina Litija in Mestna sku-

pnost Litija razveljavljata javni razpis za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika storitev uprav-
ljanja večnamenske dvorane Litija, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 95-96 z dne 30. 11.
2001, Ob-59385.

Razlog za razveljavitev postopka je izdan
sklep državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, št.
018-32/02-23-306 z dne 8. 3. 2002.

S tem je razveljavljen tudi izdan sklep o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Občina Litija
Mestna skupnost Litija

Št. 4012-26/2002-10 Ob-68388

Obvestilo o sklenitvi storitvene
pogodbe

Na poti v EU
Slovenija – Pomurje/Podravje/

/Gorenjska/Savinjska/Koroška regija
1. Referenčna številka objave: Europe-

Aid/1122550/D/SV/SI.
2. Datum najave razpisa: februar 2001.
3. Število in naslovi sklopov: ni delitve na

sklope.
4. Vrednost pogodbe: 290.220 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe: 15. 4.

2002.
6. Število prispelih ponudb: prejeli smo

osem ponudb.
7. Doseženo število točk izbranega izva-

jalca:
– tehnična ocena: 95.4,
– finančna ocena: 100,
– skupno: 96,3.
8. Naziv in naslov izvajalca: Konzorcij

GFE – FAS:
GFE – Gesellschaft fuer Forschung und

Entwicklungsprojektierung mbH, Gruenere
Weg 13, D-52070 Aachen, Nemčija

in
FAS – Franklin Advisory Services SA, 30

rue Franklin, 1000 Brussels, Belgija.
Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 4012-26/2002-10 Ob-68389

Service Contract Award Notice
Emerging EU

Slovenia – Pomurje /Podravje/
/Gorenjska/Savinjska/Koroška region

1. Publication reference:
EuropeAid/1122550/D/SV/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: February 2001.

3. Lot number and lot title: Not applica-
ble.

4. Contract value: EUR 290.220.
5. Date of award of the contract: April

15th 2002.
6. Number of tenders received: 8 ten-

ders received.
7. Overall score of chosen tender:

– Technical score: 95.4,
– Financial score: 100,
– Overall score: 96.3.
8. Name and address of successful ten-

derer: Consortium GFE – FAS:
GFE – Gesellschaft fuer Forschung und

Entwicklungsprojektierung mbH, Gruenere
Weg 13, D-52070 Aachen, Germany

and
FAS – Franklin Advisory Services SA, 30

rue Franklin, 1000 Brussels, Belgium.
Agency of the Republic of Slovenia

for Regional Development

Ob-68436

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja

Vzpostavitev regionalne razvojne
mrežne strukture na slovensko –

italijanski meji
1. Sklic objave: Publication reference of

the corresponding contract forecast.
2. Postopek: odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare, Projekt SL

9911.02.0001/01.
5. Podpisnik pogodbe: Shannon Deve-

lopment, Shannon, County Clare, Ireland.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu z Finančnim memorandumom

sklenjenim med Evropsko Komisijo in Vla-
do Republike Slovenije za Phare program,
so ponudniki povabljeni, da oddajo ponud-
bo za dobavo opreme v dveh sklopih za
projekt Vzpostavitev regionalne razvojne
mrežne strukture na slovensko-italijanski
meji.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega dva sklopa za naslednjo

opremo:
– sklop 1: računalniki,
– sklop 2: programska oprema.
Pogoji za prijavo
8. Kvalifikacija in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse pravne in fizične osebe, ki nastopajo
posamezno ali v konzorciju ponudnikov dr-
žav članic ter držav in območij regij, ki so
vključene in/ali pooblaščene z Regulativo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
pogodba financira (glej tudi točko 21). Vsa
oprema dobavljena v okviru te pogodbe,
mora imeti poreklo v teh državah.

9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Con-
tracts’. (dostopno na internetnem naslov:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm).

10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene

pravne skupine, ostalimi člani istega kon-
zorcija in podizvajalci) morajo predložiti en
original in štiri kopije ponudbe. Ponudbe za
nepopoln sklop ne bodo upoštevane. Vsak
ponudnik lahko v ponudbo vključi izjavo, da
bo ponudil popust v primeru, da je izbran za
več sklopov. Ponudniki lahko ponudijo vari-
antne rešitve kot dodatek k razpisnim zahte-
vam.
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11. Razpisna garancija: ni zahtevano.
12. Izvedbena garancija: ni zahtevano.
13. Informacijski sestanek: informacijski

sestanek ni načrtovan.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo

biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudb.

15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema mora biti dobavljena in nameščena
v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe za
oba sklopa.

Kriteriji za izbor najugodnejšega ponu-
dnika

16. Kriterij za izbor: ponudbe morajo biti
v skladu z administrativnim ocenjevalnim li-
stom in tehničnimi zahtevami.

17. Kriteriji za dodelitev projekta: cena.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je na podlagi

pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: Sloveneta d.o.o., I.tan-
kovske brigade 9, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. +386-5-7344-600, faks.
+386-5-7344-602, kontaktna oseba: Sto-
jan Gorup.

Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumenta-
cije. Obliko in navodila za pripravo ponud-
bene dokumentacije, ki je vključena v razpi-
sni dokumentaciji, je potrebno strogo upoš-
tevati.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi z razpisom poslati na naslov: Slove-
neta d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210
Sežana, Slovenija, tel. +386-5-7344-600,
faks. +386-5-7344-602, e-mail: slovene-
ta@siol.net, kontaktna oseba: Stojan Go-
rup, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Podpi-
snik pogodbe mora vsem zainteresiranim
ponudnikom odgovoriti na vprašanja vsaj
11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 5. julija 2002 do
16. ure po lokalnem času, na naslov: Slove-
neta d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210
Sežana, Slovenija, kontaktna oseba: Stojan
Gorup.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 10. juli-

ja 2002 ob 10. uri po lokalnem času, v
projektni pisarni v prostorih podjetja Slove-
neta d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210
Sežana, Slovenija.

21. Pravna podlaga
Nakup opreme je financiran s strani

Evropske komisije iz sredstev Phare v okvi-
ru Finančnega Memoranduma podpisane-
ga med Evropsko Komisijo in Republiko
Slovenijo v letu 1999. Pravna podlaga za
razpis je Uredba o ratifikaciji Okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo evropske skupnosti o uresni-
čevanju ukrepov o finančni, tehnični in dru-
gih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), Finančna regulativa z dne 21. de-
cembra 1977, ki se nanaša na splošni pro-
račun Evropske Komisije, nazadnje dopol-
njena z regulativo (EC) št. 2458/98 z dne
23. novembra 1998, in še posebno Na-
slov IX, Zunanja pomoč, ter 2a. točka 2.

člena Zakona o javnih naročilih (Ur. L. RS,
št. 39/00).

Sloveneta, d.o.o., Sežana

Ob-68437

Supply Procurement Notice
Establishment of Regional

Development Networking Structures in
the Slovenian-Italian Border Region
1. Publication reference: Publication re-

ference of the corresponding contract fore-
cast.

2. Procedure: Open.
3. Programme: Phare.
4. Financing: Phare, Project SL

9911.02.0001/01.
5. Contracting authority: Shannon Deve-

lopment, Shannon, County Clare, Ireland.
Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memo-

randum concluded between the European
Commission and the Government of the Re-
public of Slovenia under the Phare program-
me, offers are invited for the supply of the
equipment for the Establishment of Regio-
nal Development Networking Structures in
the Slovenian-Italian Border Region in two
Lots.

7. Number and titles of Lots
Supply and installation in two Lots of the

following goods:
– Lot 1: Computers,
– Lot 2: Software.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons participating
either individually or in a grouping (consorti-
um) of tenderers of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regulati-
on or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract
is financed (see also item 21 below). All
goods provided for this contract must origi-
nate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration

that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of In-
structions for External Relations contracts
(available from the following Internet ad-
dress: http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/index_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the sa-

me legal group, other members of the sa-
me consortium, and sub-contractors) may
submit one original and four copies of the
tender for one or several Lots. Tenders for
parts of a Lot will not be considered. Any
tenderer may state in their tender that they
would offer a discount in the event that their
tender is accepted for more than one Lot.
Tenderers may provide a tender for a vari-
ant solution in addition to their tender for
the supplies required in the tender dossier.

11. Tender guarantee: Not applicable.
12. Performance guarantee: Not appli-

cable.
13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planned.
14. Tender validity

Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission
of tenders.

15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered and in-

stalled for all Lots within 2 months after the
signature of the Contract.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the tender-

er’s capacity to execute similar contracts.
17. Award criteria: The award criteria

applied to technically compliant tenders is
the price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The Tender Dossier may be obtained

free of charge by written request at the fol-
lowing address: Sloveneta d.o.o., I. tankov-
ske brigade 9, 6210 Sežana, Slovenia, Tel.
+386-5-7344-600, Fax.
+386-5-7344-602, contact person: Mr.
Stojan Gorup.

Tenders must be submitted using the
standard tender submission form included
in the tender dossier, whose format and
instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to Mr.
Stojan Gorup, Sloveneta d.o.o., I. tankov-
ske brigade 9, 6210 Sežana, Slovenia, Tel.
+386-5-7344-600, Fax.
+386-5-7344-602, e-mail: sloveneta@si-
ol.net (mentioning the Publication referen-
ce shown in item 1) at least 21 days before
the deadline for submission of tenders gi-
ven in item 19. The Contracting Authority
must reply to all tenderers’ questions at le-
ast 11 days before the deadline for submis-
sion of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on 5
th

 July 2002, at 4.p.m.
local time to the address: Sloveneta d.o.o.,
I. tankovske brigade 9, 6210 Sežana, Slo-
venia, Attn: Mr. Stojan Gorup.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
Tenders will be opened in public sessi-

on on 10
th

 July 2002 at 10 a.m. local time
in the project office at the premises of Slo-
veneta d.o.o., I. tankovske brigade 9, 6210
Sežana, Slovenia.

21. Legal basis
The supply of the equipment is financed

by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia in 1999. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the Go-
vernment of the republic of Slovenia and
the European Commission on the imple-
mentation of Measures related to the Finan-
cial, Technical and other forms of Co-ope-
ration (OR RS 56/93) and the Financial
Regulation of 21

st
 December 1977 appli-

cable to the General Budget of the Europe-
an Communities, at last amended by Coun-
cil Regulation (EC) No. 2458/98 of 23

th

November 1998, and in particular Title IX,
External Aid.

Sloveneta, d.o.o., Sežana
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Št. 218/02 Ob-68474
Na podlagi 27. člena Zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in na
podlagi 5. in 9. člena Pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje znanstve-
nih sestankov (Ur. l. RS, št. 36/02) Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije

znanstvenih sestankov v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrs-
tvo).

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje:

– znanstvenih sestankov, ki so namenje-
ni izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj,
ki so plod lastnega raziskovalnega dela
znanstvenikov,

– znanstvenih sestankov, ki so namenje-
ni prenosu fundamentalnih znanstvenih
spoznanj v prakso in tehnološki razvoj.

Na sestanku mora biti predvidenih naj-
manj 10 referatov oziroma vabljenih preda-
vateljev.

Ministrstvo sofinancira pripravljalna dela
za organizacijo sestankov, krije stroške ti-
skanja vabil in povzetke oziroma razširjene
povzetke referatov v knjižni oziroma elek-
tronski obliki, najemnine dvorane in bivanja
vabljenih predavateljev iz tujine.

3. Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnje-
vati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis
za sofinanciranje organizacije znanstvenih
sestankov se lahko prijavijo pravne ali fizič-
ne osebe, ki so vpisane v evidenco mini-
strstva. Prav tako se lahko prijavijo zavodi in
društva (v nadaljnjem besedilu: organizator).

Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obra-
zec:S1-02) in samostojne priloge:

– programski okvir z utemeljitvijo potre-
be po organiziranju sestanka,

– seznam članov programskega in orga-
nizacijskega odbora (z nazivi in institucijo),

– seznam vabljenih predavateljev (z na-
zivi in institucijo in okvirno temo njihovega
znanstvenega prispevka),

– seznam že organiziranih sestankov,
– finančni predračun (Obrazec: S2-02),
– akt o registracij oziroma redni izpisek

iz rednega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Prijavo (prijavni obrazec in samostojne

priloge) je treba poslati v dveh izvodih.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-

na naslednja merila:
– aktualnost tematike in pričakovana od-

zivnost sestanka,
– reference predavateljev,
– organizacijske reference organizatorja

sestanka.
Prednost pri sofinanciranju imajo sestan-

ki:
– ki imajo mednarodni značaj,
– katerih organizatorji so vpisani v evi-

denco raziskovalnih organizacij ministrstva,
– pri katerih je zagotovljena racionalnej-

ša poraba sredstev.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpi-

sa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša je 92 milijonov SIT.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sestanek
mora biti izpeljan v letu 2002. V primeru veli-
kih sestankov, ki bodo potekali po letu 2002,
se sofinancira samo pripravljalna dela.

7. Rok, do katerega morajo predložiti
vloge o dodelitvi subvencij, način predloži-
tve vlog ter opremljenost vlog:

a) rok predložitve vlog in način predloži-
tve ne glede na način prenosa morajo pri-
speti v glavno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
najkasneje do 27. 5. 2002 do 15. ure;

b) opremljenost vloge:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga za

javni razpis za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov v letu 2002«,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne od-

piraj – vloga na javni razpis za sofinancira-
nje organizacije znanstvenih sestankov v le-
tu 2002« je lahko le ena vloga.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v
sejni sobi v III. nadstropju, 29. 5. 2002.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni 45 dni
od zaključka razpisa.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo od dneva razpisa vsak
delavnik med 7. in 17. uro, do vključno
27. 5. 2002, na recepciji MŠZŠ, Trg OF
13, ali poiščejo na domači internet strani
MŠZŠ.

11.Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, pri Živi Žlajpah, osebno ali
po telefonu 01/478-47-16, vsak delavnik
od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 219/02 Ob-68473
Na podlagi 27. člena Zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-I) in na
podlagi 9. člena Pravilnika o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje domačih
znanstvenih in strokovnih periodičnih publi-
kacij (Ur. l. RS, št. 36/02), Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih

publikacij v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrs-
tvo).

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje:

– izdajanja periodičnih publikacij z znan-
stveno vsebino,

– izdajanja periodičnih publikacij, ki so
pomembne za prenos znanstvenih spoznanj
v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Ministrstvo sofinancira le stroške tiska in
stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa
avtorskih honorarjev piscem člankov.

3. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa: okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 140,000.000 SIT za leto 2002, za
enoletno sofinanciranje in v primeru izbora
periodičnih publikacij za triletno sofinanci-
ranje do največ 40 miljonov SIT za vsako
naslednje leto (do vključno leta 2004).

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji:

a) na javni razpis za sofinanciranje do-
mačih znanstvenih in strokovnih periodičnih
publikacij se lahko prijavijo pravne ali fizič-
ne osebe, ki so vpisane v evidenco mini-
strstva. Prav tako se lahko prijavijo zavodi in
društva ter pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje založniške dejav-
nosti (v nadaljevanju: založnik);

b) periodične publikacije morajo ustre-
zati veljavnim mednarodnim bibliografskim
in tehničnim standardom za znanstveni tisk
in serijske publikacije. (Navodila za obliko-
vanje znanstvenih in strokovnih periodičnih
publikacij, ki jih sofinancira Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport so objavljena na
spletnih straneh (http:// www.mszs.si);

c) minimalne zahteve, ki morajo biti iz-
polnjene za uvrstitev v prednostni seznam
so:

– da periodična publikacija izhaja že naj-
manj eno leto pred razpisom,

– da je letnik periodične publikacije izšel
skladno z letnim načrtom v letu pred objavo
razpisa (brez zamud pri izhajanju),

– da ustreza tehnični kakovosti po med-
narodnih standardih,

– da so izpolnjene obveznosti po pogod-
bi iz predhodnega proračunskega leta (do
konca razpisa morajo iziti vse številke letni-
ka 2002),

– da so v uredništvu dokumentirane pi-
sne recenzije znanstvenih člankov,

– da so v sistemu Cobbis katalogizirani
vsi prispevki iz periodičnih publikacij za ob-
dobje treh let pred objavo razpisa (oziroma
za obdobje njihovega izhajanja, če je to kraj-
še od treh let) po veljavni tipologiji ministrs-
tva;

d) vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obra-
zec: PP1-02) in samostojne priloge:

I. seznam članov uredniškega odbora (z
imeni, akademskimi naslovi in institucijami),

II. uredniški program za leto 2002 z za-
pisnikom seje uredniškega odbora, na ka-
teri je bil sprejet,

III. predviden izbor člankov za letnik
2002 (okvirni naslovi in imena avtorjev pris-
pevkov),

IV. seznam mednarodnih podatkovnih
baz, v katere je vključena publikacija (s pre-
dložitvijo verodostojnega dokazila o vključi-
tvi periodične publikacije v mednarodne po-
datkovne baze, če tega podatka ne objavlja
v impresumu periodične publikacije),

V. obrazec/vprašalnik za recenzente in
seznam recenzentov (z imeni in akademski-
mi naslovi) (Obrazec: PP2-02),

VI. predračun tiskarne (z natančno spe-
cificiranimi podatki) in predračun za grafič-
no pripravo za tisk (predračun priprave ti-
skovne forme mora biti samostojen ali razvi-
den iz predračuna tiskarne),

VII. redni izpisek iz sodnega registra ozi-
roma občine, ki ne sme biti starejši od 30
dni;

e) založnik periodične publikacije, ki v
letu pred razpisom ni bila sofinancirana, mo-
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ra predložiti tudi vse izvode letnika 2001, ki
so izšli do razpisa;

f) založniki, katerih periodične publikaci-
je izhajajo samo enkrat v letu in s tem ne
izpolnjujejo osnovnega bibliografskega stan-
darda za periodične publikacije, morajo tak-
šno uredniško politiko posebej utemeljiti.

Prijavo (prijavni obrazec in samostojne
priloge) je treba poslati v dveh izvodih.

5. Osnovna merila za izbor po veljavni
tipologiji ministrstva so:

– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino,

– vključenost revije v mednarodne po-
datkovne baze,

– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske pu-
blikacije,

– kakovost vsebine objavljenih člankov
in raven recenzentskih meril za objavo član-
kov,

– pomen za stroko (področje ali podpo-
dročje), za njen razvoj in razvoj slovenske
terminologije,

– domača stran na internetu (vsaj s ka-
zalom vsake številke če ne tudi z abstrakti),

– dvojezičnost oziroma posebna skrb za
razvoj slovenskega strokovnega izrazja.

6. Predmet pogodbe mora biti izpolnjen
v pogodbeno določenih rokih, kar pomeni,
da morajo vsi zvezki periodične publikacije
za tekoči letnik iziti v koledarskem letu
2002. Če je izhajanje periodične publikaci-
je vezano na šolsko leto, mora publikacija
iziti do konca leta 2002–2003.

7. Rok, do katerega morajo predložiti
vloge, način predložitve vlog ter spremljanje
vlog:

a) rok predložitve vlog in način predloži-
tve, ne glede na način prinosa: vloge mora-
jo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, najkasneje do 27. 5. 2002 do
15. ure;

b) opremljenost vloge:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga na

javni razpis za sofinanciranje domačih znan-
stvenih in strokovnih periodičnih publikacij
v letu 2002«,

– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne od-

piraj – vloga na javni razpis za sofinancira-
nje domačih znanstvenih in strokovnih peri-
odičnih publikacij v letu 2002« je lahko le
ena vloga, skupaj s svojo fotokopijo.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v
sejni sobi v III. nadstropju, dne 29. 5. 2002
ob 9. uri.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni 45 dni
od zaključka razpisa.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo od dneva razpisa vsak
delavnik med 7. in 17. uro, do vključno 27.
5. 2002, na recepciji MŠZŠ, Trg OF 13, ali
poiščejo na domači internet strani MŠZŠ
(http://www.mszs.si).

11. Vse dodatne informacije pa lahko
zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šol-

stvo, znanost in šport, pri Gabrijeli Biserki
Šertel, osebno ali po telefonu
01/478-46-98, vsak delavnik od 9. do
13. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 721/2002 Ob-68478
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 Republike
Hrvaške (Ur. l. RS, št. 17/96, MP 4/96) in
na podlagi Protokola petega zasedanja sku-
pnega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Hrvaško z dne 17. 7. 2001, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2003 in

2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1 - 3 mesecev,
v naslednji višini:

– prevozni stroški za slovenske razi-
skovalce ob obiskih na Hrvaškem,

–  stroški bivanja v Domu podiplom-
cev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in dnevnice  za hrvaške raziskovalce ob obi-
skih v Republiki Sloveniji (kratki obiski),

– stroški bivanja v Domu podiplom-
cev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in 440 EURO v SIT protivrednosti meseč-
no. (daljši obiski).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– 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 s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev),
oziroma s strani Ministrstva za gospodar-
stvo sofinancirane razvojno - tehnološke
projekte;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
naslednjih področjih:

– biotehnologije,
– biomedicine,
– ekologije in zaščite okolja,
– novih materialov,
– informatike,
– telekomunikacij,
– družbenih in humanističnih ved.
Projekte lahko prijavijo tudi mladi razi-

skovalci (z doktoratom ali magisterijem).
4. Vloga na razpis v dveh izvodih mora

vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in hrvaškem no-

silcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratek življenjepis slovenskega in hr-

vaškega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi,
– prioriteta v okviru znanstvene politike v

Sloveniji.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2003.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Hr-
vaško v letih 2003 -2004”, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na, Slovenija, Marjetka Primožič.

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 14. junija 2002 do
12. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija na javnem odpi-
ranju 2. julija 2002 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca okto-
bra 2002.

11. Hrvaški partner mora prav tako od-
dati vlogo na svojem pristojnem ministrstvu.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478/46-76, ozi-
roma je dostopna na internetu. Vse dodatne
informacije dobite pri Marjetki Primožič, sve-
tovalki Vlade Republike Slovenije.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-68509
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 8/91) ter 6. člena Pravilnika o po-
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gojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja (Uradni list RS, št. 21/01 in
38/02) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje temeljnih in

aplikativnih raziskovalnih projektov v
letu 2002

1.  Naziv in sedež: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Trg
OF 13.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
(so)financiranje izvajanja temeljnih in aplika-
tivnih raziskovalnih projektov na področjih:

– naravoslovno – matematičnih ved,
– tehniških ved,
– medicinskih ved,
– biotehniških ved,
– družboslovnih ved,
– humanističnih ved.
3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba temeljnih razi-

skovalnih projektov, predvsem temeljnih po-
doktorskih raziskovalnih projektov in aplika-
tivnih raziskovalnih projektov, kot so opre-
deljeni v 2. in 18.c členu Pravilnika o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja1.

4. Pogoji:
4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali

fizična oseba, ki je vpisana v evidenco pri-
stojnega ministrstva za opravljanje razisko-
valne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter iz-
polnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni dejavnosti in predpisi ministrs-
tva. Raziskovalni projekti, ki jih financira Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport ter us-
trezajo Petemu okvirnemu programu razi-
skovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti
EU (www.cordis.lu/fp5) so odprti za razi-
skovalne subjekte iz EU, s tem, da ti subjek-
ti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sred-
stev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče razi-
skovalne skupine na raziskovalnih projektih
prijavitelja projekta.

4.2. Raziskovalni projekt izvaja projek-
tna skupina, ki jo sestavljajo odgovorni nosi-
lec projekta, raziskovalci, strokovno osebje
in tehniki s prostimi raziskovalnimi kapacite-
tami in na projektu sodelujejo z raziskovalni-
mi urami ter mladi raziskovalci.

4.3. Odgovorni nosilec aplikativnega in
temeljnega podoktorskega projekta je lah-
ko tudi raziskovalec, ki je na polno plača-
nem delovnem mestu v raziskovalnem pro-
gramu, vendar ni upravičen do plačila za
delo iz projekta.

4.4. Odgovorni nosilec in ena tretjina ak-
tivnih raziskovalcev v projektni skupini mora
izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca
v skladu z 29. členom Zakona o raziskoval-
ni dejavnosti2 in 18.a, b, in c člena Pravilni-
ka o pogojih in metodologiji izbora in finan-
ciranja projektov temeljnega in aplikativne-
ga raziskovanja, in sicer:

4.4.1. odgovorni nosilec temeljnega ra-
ziskovalnega projekta in ena tretjina aktivnih
raziskovalcev v projektni skupini mora imeti:

– vsaj en znanstveni članek kot edini av-
tor objavljen v mednarodno ugledni znan-
stveni reviji v zadnjih treh letih, ki so opre-
deljeni v prvi, drugi in tretji točki 21. člena
Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in

financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja3 ali ustrezno število
člankov v soavtorstvu,

– vsaj en citat v zadnjih petih letih;
– izkazano sodelovanje v mednarodnem

znanstvenem projektu v zadnjih treh letih;
4.4.2. odgovorni nosilec aplikativnega

raziskovalnega projekta in ena tretjina aktiv-
nih raziskovalcev v projektni skupini mora
imeti:

– vsaj en znanstveni članek kot edini av-
tor objavljen v mednarodno ugledni znan-
stveni reviji v zadnjih petih letih, ki so opre-
deljeni v prvi, drugi in tretji točki 21. člena
Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja ali ustrezno število član-
kov v soavtorstvu;

– vsaj en citat ali patent v zadnjih desetih
letih ali izkazovati uspešno sodelovanje z
uporabniki v zadnjih petih letih;

4.4.3. odgovorni nosilec temeljnega po-
doktorskega raziskovalnega projekta mora
biti vodja raziskovalnega programa, ki izka-
zuje nadpovprečne raziskovalne rezultate,
ki so opredeljeni v prvi in drugi alineji točke
4.4.1. v tem razpisu;

– edini član temeljnega podoktorskega
raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki
je mlajši od 35 let in od zagovora njegovega
doktorata niso potekla več kot tri leta ter se
praviloma ni usposabljal v tej programski
skupini.

4.5. Minimalni obseg temeljnega razi-
skovalnega projekta je 1000 letnih razisko-
valni ur. Minimalni obseg aplikativnega razi-
skovalnega projekta je 500 letnih razisko-
valnih ur. Obseg temeljnega podoktorske-
ga raziskovalnega projekta je 1700 letnih
raziskovalnih ur cenovne kategorije B.

4.6. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin na različnih razi-
skovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le
tista raziskovalna organizacija, v kateri je v
delovnem razmerju odgovorni nosilec razi-
skovalnega projekta in vsaj tretjina razisko-
valcev projektne skupine. Prijavitelj mora ime-
ti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi orga-
nizacijami podpisan dogovor o ureditvi med-
sebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča
raziskovalna organizacija mora biti na odo-
brenem raziskovalnem projektu udeležena v
sorazmerju s predlaganim številom letnih ur,
vendar ne z manj kot 150 letnimi urami.

4.7. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

4.8. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s
Sklepom o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje nacionalnega ra-
ziskovalnega programa (Uradni list RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).

5. Merila
5.1. Projekti morajo izpolnjevati vse kri-

terije in merila za ocenjevanje, ki jih določa
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja.

5.2. Prednost pri izbiri bodo imeli pre-
dlagatelji, katerih projektna skupina bo:

1. izkazala večji pomen predlaganega
projekta za razvoj znanstvene discipline;

2. izkazala boljše kazalce znanstvene
uspešnosti (objave in citati);

3. izkazala večje možnosti za uporabo
rezultatov v Republiki Sloveniji;

4. izkazala boljše aplikativne uspehe
(vrednost in število pogodb ter sodelovanj
in sofinanciranj z uporabniškimi organizaci-
jami);

5. uspešno vključevanje mladih razisko-
valcev, ki se po zaključenem usposabljanju
zaposlijo v uporabniški organizaciji;

6. izkazala večjo vključenost v mednaro-
dna raziskovalna omrežja;

7. izkazovala večjo racionalnost pri upo-
rabi raziskovalne opreme in drugih stroškov.

Pri temeljnih raziskovalnih projektih imata
največjo težo kazalci iz prve, druge in šeste
točke, pri aplikativnih raziskovalni projektih
pa kazalci iz tretje, četrte in pete točke.

5.3. Vloga za (so)financiranje mora vse-
bovati naslednje dokumente:

– obrazec: MŠZŠ-RP-1/2002 (s prilogo
A, B in C oziroma D) – Vloga za (so)financi-
ranje raziskovalnega projekta,

– izpis bibliografij iz COBISS-a oziroma
za medicino iz baze IBMI za obdobje od
1999 naprej za odgovornega nosilca in
ostale člane projektne skupine.

5.4. V postopku za izbor projektov bo
ministrstvo obravnavalo prijave, ki vsebujejo
vse z razpisom in obrazci zahtevane podat-
ke in dokazila in katere prispejo na ministrs-
tvo v roku, določenem s tem razpisom.

5.5. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Financiranje projektov
6.1. Obseg razpoložljivih sredstev je od-

visen od proračuna Republike Slovenije za
leto 2002. Za realizacijo tega razpisa v ob-
segu ca. 70.000 letnih raziskovalnih ur je iz
proračunskih sredstev MŠZŠ za leto 2002
predvidena orientacijska vrednost sredstev
v višini 250,000.000 SIT.

Aplikativnim raziskovalnim projektom bo
namenjena polovica razpisanih raziskoval-
nih ur, ostalo pa bo namenjeno temeljnim,
predvsem podoktorskim raziskovalnim pro-
jektom.

6.2. Temeljne raziskovalne projekte bo
ministrstvo financiralo do 100% utemeljenih
stroškov projekta. Aplikativne raziskovalne
projekte bo ministrstvo financiralo do 75%
utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj apli-
kativnega projekta si mora zagotoviti vsaj
25% utemeljenih stroškov projekta s strani
drugih zainteresiranih subjektov in predloži-
ti dokazila o sofinanciranju. Industrijske ra-
ziskave bo ministrstvo sofinanciralo do viši-
ne 50% utemeljenih stroškov projekta.

6.3. V skladu s Sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega programa
in glede na obremenjenost raziskovalcev z
raziskovalnimi urami, ki so financirani iz pro-
računa Republike Slovenije, financira MŠZŠ
do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v rednem delovnem razmerju za razi-
skovalno delo in

– 567 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v dopolnilnem delovnem razmerju za
raziskovalno delo in za visokošolske učite-
lje.

7. Čas trajanja projektov:
7.1. Predvideni rok začetka izvajanja

projekta je 1. 7. 2002.
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7.2. Izbrane predloge projektov bo
MŠZŠ financiralo do treh let, razen podok-
torskih raziskovalnih projektov, ki ji bo mini-
strstvo financiralo do dveh let.

8. Splošna določila:
8.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v sprejemni pisarni Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13.
Razpis z razpisno dokumentacijo je dosto-
pen tudi na domači strani MŠZŠ.

8.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za raziskovalne projekte – Znanstve-
na veda: (navedite vedo)” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt
posebej v sprejemno pisarno Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
ljana. Ovojnica z vlogo mora prispeti na na-
slov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 29. 5. 2002 do 13. ure.

8.3. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla Komisija za odpiranje
vlog dne 30. 5. 2002 ob 10. uri na sedežu
ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

8.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 2. 7. 2002.

8.5. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana oziroma na tel. 01/47-84-600,
(za naravoslovno matematične vede: Vanja
Rodič, za tehniške vede: dr. Boris Pukl, za
biotehniške vede: Stojan Pečlin, za medi-
cinske vede: Marko Belavič, za družboslov-
ne vede: Alja Kastelic Primc in za humani-
stične vede: Mateja Gašpirc).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

1 »1. temeljna raziskava je eksperimentalno
ali teoretično delo, s katerim želimo pridobiti
predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaz-
navnih dejstev, ne da bi predvidevali kako pose-
bno uporabo rezultatov,

2. aplikativna raziskava je prav tako izvirno
raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili
novo znanje, usmerja pa se predvsem k nekemu
praktičnemu cilju ali namenu. Aplikativne raziska-
ve so lahko tudi industrijske raziskave. Industrij-
ska raziskava je načrtno raziskovanje ali kritična
preiskava za pridobitev novega znanja, s ciljem,
da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju
novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uva-
janju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvo-
de, postopke ali storitve.«

2 »Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta
je lahko raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– ima doktorat znanosti;
– ima objavljena znanstvena dela v zadnjih

treh letih;
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vo-

denje raziskovalne skupine;
– je praviloma v delovnem razmerju v razisko-

valni organizaciji, kjer izvaja projekt, ali je zase-
bni raziskovalec.«

3 »Članki v revijah
1. Znanstveni članki v revijah, ki jih indeksira-

jo zbirke SCI, SSCI in A&HCI
2. Znanstveni članki v revijah zunaj SCI, ki jih

vključuje Current Contents (CC)
3. Znanstveni članki v revijah zunaj SCI in

CC, vključenih v specializirano bazo«

Ob-68518
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),

Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in
Programa Vlade RS za spodbujanje tujih ne-
posrednih investicij 2001–2004 (Sklep Vla-
de RS št. 436-07/2001-2), Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za spodbujanje neposrednih tujih

investicij
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v na-
daljevanju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje začetnih investicij, ki jih bodo upravi-
čenci (tuje pravne osebe – tuja podjetja)
izvedli na ozemlju Republike Slovenije.

Kot začetna investicija se šteje postavi-
tev novega proizvodnega obrata ali vzposta-
vitev nove storitvene dejavnosti, ki bo pri-
spevala k odprtju novih delovnih mest, pre-
nosu znanja in tehnologij, spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja in k
povezovanju tujih investitorjev z domačimi
podjetji.

Kot začetna investicija se ne šteje pove-
čanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih
upravičenec ali z njim povezane pravne ose-
be v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in
povečanje obsega storitev, ki jih upraviče-
nec ali z njim povezane pravne osebe v
Republiki Sloveniji že opravljajo.

2.1) Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje pri-

vlačnosti Slovenije za neposredne tuje inve-
sticije z znižanjem vstopnih stroškov investi-
torjem, katerih naložba bo imela ugodne
učinke na novo zaposlovanje, prenos zna-
nja in tehnologij, spodbujanje skladnega re-
gionalnega razvoja in spodbujanje povezo-
vanja tujih investitorjev s slovenskimi podje-
tji. V primeru storitvenih dejavnosti je na-
men javnega razpisa predvsem spodbujanje
investicijskih projektov v tiste storitvene de-
javnosti, ki jih je moč mednarodno tržiti.

2.2) Upravičeni stroški in višina pomoči
Ministrstvo bo upravičencem sofinanci-

ralo naslednje upravičene stroške:
– stroške komunalnega in infrastruktur-

nega opremljanje zemljišča,
– stroške gradnje ali nakupa objektov,
– stroške nakupa strojev in opreme,
– stroške plač za nove zaposlitve delav-

cev,
– stroške, povezane z začetnim uspo-

sabljanjem delavcev (le za razvojno razisko-
valne enote).

Intenzivnost pomoči posameznim upra-
vičencem bo podeljena v skladu s Pravilni-
kom o regionalni karti za izvajanje politike
regionalnih državnih pomoči v Republiki Slo-
veniji (Ur. l. RS, št. 58/01), in sicer do 35%
upravičenih stroškov za investicijske pro-
jekte v Osrednjeslovenski statistični regiji in
do 40% upravičenih stroškov v vseh ostalih
statističnih regijah.

V primeru, da bo upravičenec investiral v
obstoječe malo ali srednje veliko slovensko

podjetje, se intenzivnost državnih pomoči
lahko poveča do 15% upravičenih stroškov.

Upravičenci morajo prispevati lastna fi-
nančna sredstva najmanj v višini 25% vre-
dnosti investicije.

2.3) Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo le tuje pravne

osebe (tuja podjetja), vendar pa je prejem-
nik sredstev lahko le hčerinska gospodar-
ska  družba, registrirana v Sloveniji, ki bo
izvedla investicijski projekt.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.

Za podjetja iz naslednjih panog bo oprav-
ljena dodatna obravnava z vidika nadzora
nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motor-
nih vozil in industrija sintetičnih vlaken.

Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci z investicijskimi projekti, ki bo-
do odprli najmanj 100 novih delovnih mest
do konca leta 2004 in katerih celotna inve-
sticijska vrednost presega 2 milijona EUR.
Za investicijske projekte v regije, ki sodijo
po Navodilih o prednostnih območjih dode-
ljevanja spodbud, pomembnih za skladni re-
gionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01) v sku-
pino regij ki najbolj zaostajajo v razvoju Po-
mursko, Podravsko, Zasavsko, Spodnjepo-
savsko se prag za upravičenost zniža na 50
novo odprtih delovnih mest.

Za dodelitev spodbud lahko upravičenci
kandidirajo tudi za ustanavljanje razvojno ra-
ziskovalnih enot, v okviru katerih bo do kon-
ca leta 2004 odprtih najmanj 10 novih de-
lovnih mest in pri katerih bo celotna investi-
cijska vrednost presegla 1 milijon EUR. Kot
razvojno raziskovalna enota se šteje podje-
tje ali zaključena organizacijska enota, kate-
re osnovna dejavnost so raziskave in razvoj
novih tehnologij ali izdelkov.

Investicijski projekti in novo odprta delov-
na mesta morajo ostati v Sloveniji vsaj 5 let.

2.4) Merila za izbor investicijskih projek-
tov

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija na osnovi naslednjih meril:

Merilo
1 Reference investitorja 20%
2 Demonstracijski učinki investicije

na druge potencialne investitorje 5%
3 Delež domačih dobaviteljev in vpliv

investicije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi 10%

4 Trajnostna naravnanost investicije 5%
5 Raziskovalno razvojni učinki

investicije 15%
6 Vpliv investicije na človeški kapital 5%
7 Vpliv na okolje za investicijske

projekte za proizvodno dejavnost /
Stopnja mednarodnega trženja
storitev za investicijske projekte
v storitveno dejavnost 20%

8 Razvojni učinki projekta v gospo-
darsko manj razvitih regijah 20%
Skupaj 100%

3. Višina javnega razpisa
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki

bo na razpolago za sofinanciranje investicij-
skih projektov v letu 2002 znaša
400,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
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računsko postavko 6372 proračuna RS za
leto 2002.

Višina sofinanciranja v letu 2003 je odvi-
sna od zneskov, ki bodo za proračunsko
postavko 6372 odobreni v proračunu Re-
publike Slovenije za leto 2003.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
55% upravičenih stroškov posameznega
projekta.

4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena raz-

pisana sredstva iz točke 3, je proračunsko
leto 2002. Ministrstvo bo sofinanciralo le
upravičene stroške, nastale v letu 2002 in
2003.

5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 4. 10. 2002.

Vloge lahko upravičenci oddajo kadarkoli v
obdobju od objave razpisa do 4. 10. 2002.
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodi-
li, mora biti dostavljena na naslov: Mini-
strstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, do vključno dne 4. 10.
2002 (velja poštni žig do vključno 3. 10.
2002 ali oddaja v glavno pisarno Mini-
strstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, najkasneje do 4. 10. 2002
do 12. ure). Vlogo je potrebno oddati Mini-
strstvu za gospodarstvo v zaprti ovojnici z
navedbo v slovenskem jeziku “Ne odpiraj
– razpis – tuje neposredne investicije“ ali v
angleškem jeziku “Do not open – Public
Tender – Foreign Direct Investment“ in s
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji stra-
ni. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnje-
ne prosilcem.

Vloge so lahko napisane v slovenskem
jeziku ali angleškem jeziku, finančni zahte-
vek za nepovratna sredstva pa mora biti pri-
kazan v slovenskih tolarjih (SIT) ali v evrih
(EUR).

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komi-

sija bo vloge odpirala vsak prvi delovni po-
nedeljek v mescu. Prvo odpiranje vlog bo
3. 6. 2002, zadnje pa 7. 10. 2002.

7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni najpozneje v roku 45 (petinštiride-
set) dni od odpiranja vloge.

8. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija v

slovenskem in angleškem jeziku je na voljo
na Agenciji RS za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10.
uro. Razpisna dokumentacija se lahko po-
sreduje tudi po elektronski pošti, če podje-
tje na spodaj navedeni e-mail naslov posre-
duje prošnjo za dvig razpisne dokumentaci-
je. Razpisna dokumentacija v slovenskem
in angleškem jeziku je na voljo tudi na inter-
net naslovu www.sigov.si/tipo oziroma
www.investslovenia.org.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan med 9. in 10. uro po telefonu:
+386 1 478 35 57, kontaktni osebi: Mateja
Humar ali Robert Miha Bolta. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontak-
tnim osebam tudi po elektronski pošti: ti-
po@gov.si oziroma po faxu: +386 1 478
35 99.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-68514
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje novih domačih

investicij v regije, ki zaostajajo v
razvoju in imajo najvišjo stopnjo

brezposelnosti
1. Neposredni uporabnik: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrs-
tvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa predstavlja so-

financiranje investicij v osnovna sredstva pri
postavitvi novega proizvodnega obrata, širi-
tvi obstoječega obrata ali začetku nove de-
javnosti, ki pomeni temeljito spremembo
proizvoda ali proizvodnega procesa v ob-
stoječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverzifikacije ali moderniza-
cije), ki bodo imele ugodne učinke na novo
zaposlovanje, prenos znanja in tehnologije
ter spodbujanje skladnega regionalnega raz-
voja.

Investicije v osnovna sredstva v obliki
nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl
ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi
lahko predmet tega javnega razpisa, razen
če proizvodni obrat pripada podjetju v teža-
vah.

Kot začetna investicija se ne šteje pove-
čanje obstoječe proizvodnje izdelkov.

2.1) Namen javnega razpisa
Namen ukrepa je spodbujanje novih do-

mačih investicij podjetij v regijah, ki zaostaja-
jo v razvoju in imajo najvišjo stopnjo brezpo-
selnosti. Ministrstvo želi z znižanjem vstopnih
stroškov investitorjev spodbuditi naložbe, ki
bodo imele ugodne učinke na novo zaposlo-
vanje, prenos znanja in tehnologije ter bodo
spodbujale skladni regionalni razvoj.

2.2) Ministrstvo bo upravičencem sofi-
nanciralo naslednje upravičene stroške:

– stroške komunalnega in infrastruktur-
nega opremljanje zemljišča,

– stroške gradnje ali nakupa objektov,
– stroške nakupa strojev in opreme,
– stroške plač za nove zaposlitve delav-

cev,
– stroški usposabljanja novo zaposlenih

delavcev.
V skladu s Pravilnikom o regionalni karti

za izvajanje politike regionalnih državnih po-
moči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
58/01) je najvišja dovoljena stopnja regio-
nalnih državnih pomoči do 40% upravičenih
stroškov investicijskega projekta. Za maj-
hna in srednje velika podjetja se tako dolo-
čena meja lahko poveča do 15% upraviče-
nih stroškov investicijskega projekta.

2.3) Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo domači inve-

stitorji, ki investirajo v regije, ki zaostajajo v
razvoju in imajo najvišjo stopnjo brezposel-
nosti:

– s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ki niso v stečajnem postopku, postop-

ku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki imajo poravnane obveznosti do dr-

žave,
– ki niso v stanju kapitalske neustrezno-

sti po 10. členu Zakona o finančnem poslo-
vanju podjetij,

– ki ne prejemajo pomoči za podjetja v
težavah,

– ki niso za isti namen sofinancirana iz
drugih sredstev državnega ali lokalnega pro-
računa.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo in jeklarstvo.

Za podjetja iz naslednjih panog je potre-
bna posebna obravnava z vidika nadzora
nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in
transport, premogovništvo, industrija motor-
nih vozil in industrija sintetičnih vlaken.

Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci z investicijskimi projekti, ki bo-
do odprli najmanj 50 novih delovnih mest
do konca leta 2004.

Za dodelitev spodbud lahko upravičenci
kandidirajo tudi za ustanavljanje razvojno ra-
ziskovalnih enot, v okviru katerih bo do kon-
ca leta 2004 odprtih najmanj 10 novih de-
lovnih mest in pri katerih bo celotna investi-
cijska vrednost presegla 1 milijon EUR. Kot
razvojno raziskovalna enota šteje podjetje
ali zaključena organizacijska enota, katere
osnovna dejavnost so raziskave in razvoj
novih tehnologij ali izdelkov.

Investitorji morajo prispevati lastna finan-
čna sredstva najmanj v višini 25% vrednosti
investicije.

Investicijski projekti in novo odprta delov-
na mesta morajo ostati v Sloveniji vsaj 5 let.

2.4) Merila za izbor investicijskih projek-
tov

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija na osnovi naslednjih meril:

Merilo
1. Reference investitorja 20%
2. Število novih delovnih mest 40%
3. Trajnostna naravnanost investicije 20%
4. Širši učinki projekta na razvoj regije 20%
Skupaj 100%

Prednost pri dodeljevanju sredstev ima-
jo investicije v regije, ki po Navodilu o pre-
dnostnih območjih dodeljevanja spodbud
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 44/01), najbolj zaostajajo v razvo-
ju (Pomurska, Podravska, Zasavska, Spod-
njeposavska).

3. Višina javnega razpisa
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki

bo na razpolago za sofinanciranje investicij-
skih projektov v letu 2002 znaša
200,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računsko postavko 6372 proračuna RS za
leto 2002.

Višina sofinanciranja v letu 2003 je odvi-
sna od zneskov, ki bodo za proračunsko
postavko 6372 odobreni v Proračunu Re-
publike Slovenije za leto 2003.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
40% oziroma 55% (za majhna in srednja
podjetja) upravičenih stroškov posamezne-
ga projekta.
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4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena raz-

pisana sredstva iz 3. točke, je proračunsko
leto 2002. Ministrstvo bo sofinanciralo le
upravičene stroške, nastale v letu 2002 in
2003.

5. Način prijave in razpisni roki
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili, mora biti dostavljena na naslov: Mini-
strstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, do vključno dne 26. 6. 2002 (ve-
lja poštni žig do vključno 24. 6. 2002 ali
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 26. 6. 2002 do 12. ure).
Vlogo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z
navedbo »Ne odpiraj – Razpis –Nove do-
mače investicije«, s polnim naslovom poši-
ljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prosilcem.

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komi-

sija bo vloge odprla 27. 6. 2002.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni najpozneje v roku 45 dni od odpira-
nja vloge.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na

sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski poš-
ti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail
naslov posreduje prošnjo za posredovanje
razpisne dokumentacije, na voljo pa je tudi
na internet naslovu
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan med 9. in 10. uro, po tel.
01/478-32-68, kontaktna oseba: Peter
Šmitek. Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktni osebi tudi po elektron-
ski pošti: peter.smitek@gov.si oziroma po
faksu 01/433-10-31.

Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo 27. 5.
2002 ob 10. uri, v veliki sejni sobi (2. nad-
stropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-68519
Na podlagi Proračuna Republike Sloveni-

je za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01), Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Za-
kona o pospeševanju turizma (Ur. l. RS, št.
57/98 in 21/02), Uredbe o podrobnejših
pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turi-
stične infrastrukture (Ur. l. RS, št. 11/99,
102/00 in 50/01) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 66/01) Ministrstvo za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, objavlja

javni razpis
za spodbujanje razvoja turistične

infrastrukture
1. Neposredni uporabnik: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).

2. Predmet razpisa
Ministrstvo bo izbranim predlagateljem

sofinanciralo del stroškov, povezanih z iz-
vedbo razvojnih projektov na področju turi-
stične infrastrukture, ki se nanašajo na:

– izgradnjo in prenovo žičniških naprav
in umetno zasneževanje,

– turistično infrastrukturo, namenjeno za
izboljšanje gostinske ponudbe, (investicije v
nakup, izgradnjo ali prenovo gostinskih
obratov niso predmet tega javnega razpisa),

– izkoriščanje termalnih vod za razvoj tu-
rizma,

– kongresni turizem.
2.1 Namen razpisa je spodbujanje na-

ložb v turistično infrastrukturo s ciljem krepi-
tve konkurenčne sposobnosti turističnega
gospodarstva.

2.2 Upravičeni stroški
Ministrstvo bo sofinanciralo le stroške,

povezane z realizacijo investicijskega pro-
grama (priprava projektne dokumentacije,
izvajanje gradbenih in drugih del ter nabava
opreme).

Višina sofinanciranja posameznega pro-
jekta je odvisna od izpolnjevanja meril za
ocenjevanje, vendar, upoštevaje upraviče-
ne stroške, lahko dosega največ 40% pre-
dračunske vrednosti naložbe.

2.3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo samostojni

podjetniki ter mala in srednje velika podje-
tja, registrirana po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 do 45/01), za
sofinanciranje naložb v turistično infrastruk-
turo, namenjeno izboljšanju gostinske po-
nudbe planinskih domov pa tudi društva,
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 odl. US in
89/99).

Do razvojnih spodbud niso upravičeni
predlagatelji:

– ki so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,

– ki so kapitalsko neustrezni glede na
določila 10. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99),

– ki dobivajo državno pomoč po progra-
mu za prestrukturiranje podjetij v težavah,

– ki imajo neporavnane obveznosti do
države,

– ki so za izvedbo predlaganega investi-
cijskega programa že pridobili sredstva iz
drugih proračunskih virov,

– ki so prejeli sredstva iz naslova javne-
ga razpisa za sofinanciranje investicij v obno-
vo in razvoj turističnih objektov v letu 2000
ali 2001 in nimajo urejenih vseh svojih po-
godbenih obveznosti iz tega naslova.

2.4. Dokazila in drugi dokumenti, ki mo-
rajo biti obvezno priloženi k vlogi

Poleg izpolnjenih obrazcev, določenih v
razpisni dokumentaciji, mora vloga obvezno
vsebovati:

– izpisek iz sodnega registra oziroma re-
gistra društev ali potrdilo o priglasitvi,

– investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja (Ur.
l. RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99), iz kate-
rega je razvidno, da je finančna konstrukcija
naložbe trdna (da ima predlagatelj zagotov-
ljenih vsaj 25% lastnih sredstev in da so,
upoštevaje tudi zaprošena sredstva na pod-

lagi tega javnega razpisa, v celoti zagotov-
ljena sredstva za zaprtje finančne konstruk-
cije) ter da ima izoblikovan tržni program in
zagotovljeno tržišče za svoje storitve,

– sklep organa upravljanja o sprejetju in-
vesticijskega programa,

– ocena investicijskega programa, izde-
lana s strani poslovne banke, če ta sodeluje
pri naložbi,

– veljavno lokacijsko ali gradbeno dovo-
ljenje (če ga narava investicijskega progra-
ma zahteva).

2.5 Merila za izbor projektov
Vse popolne vloge bo ocenila strokovna

komisija v skladu z naslednjimi merili:
Skladnost s cilji razpisa in utemeljenost

projekta (60%):
– projekt predstavlja skupno turistično in-

frastrukturo v kraju,
– projekt ima posebej ugodne učinke na

razvoj turizma na turističnem območju,
– izvedba projekta je nujna za dvig ravni

turistične ponudbe na turističnem območju,
– projekt ima poudarjen infrastrukturni

značaj.
Regionalni kriterij (10%):
– projekt se izvaja na območju izven

Osrednje-slovenske statistične regije,
– projekt se izvaja na območju, ki mu je

bil podeljen status turističnega območja,
Finančni kriterij (10%):
– predlagatelj je v finančni konstrukciji

naložbe zagotovil večji del potrebnih sred-
stev za dokončanje naložbe iz lastnih virov,

– predlagatelj je v zadnjih dveh letih do-
segel pozitivne rezultate poslovanja.

Širši učinki projekta (20%):
– projekt prispeva k ohranjanju naravne

ali kulturno-zgodovinske dediščine,
– projekt pomembno prispeva k odpira-

nju novih delovnih mest,
– projekti je izrazito ekološko naravnan

(varčevanje z energijo, okoljska primernost).
3. Višina sredstev in obdobje za porabo
Za spodbujanje razvoja turistične infras-

trukture bo ministrstvo v letu 2002 nameni-
lo nepovratna sredstva v višini 535,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko po-
stavko 1897.

Obdobje sofinanciranja je proračunsko
leto 2002.

4. Način prijave in razpisni roki
Popolno vlogo, v skladu z navodili iz raz-

pisne dokumentacije, mora predlagatelj po-
sredovati skupaj z vsemi dokazili na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana in to najkasneje v 30 dneh
od te objave. Vloga mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – vloga
na razpis”, z navedbo naslova “Spodbujanje
razvoja turistične infrastrukture” in številko
objave razpisa v Uradnem listu RS na pred-
nji in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene pošiljateljem.

5. Postopek pri izbiri vlog
Postopek razpisa vodi strokovna komisi-

ja. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
Komisija bo vse pravilno označene vloge
odprla in ugotovila njihovo popolnost. Vlo-
ge, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne
bodo opremljene v skladu s prejšnjo točko,
bo komisija izločila. Komisija bo v 8 dneh
od odpiranja vlog pozvala tiste predlagate-
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lje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
najkasneje v 8 dneh dopolnijo. Vloge, ki ne
bodo skladne s predmetom javnega razpisa
in nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v po-
stavljenem roku ne bo dopolnil, bo komisija
zavrgla. Popolne vloge bo komisija ocenila,
pri čemer bodo imeli prednost pri izbiri za
dodelitev sredstev predlagatelji, katerih pro-
jekti bodo dobili višjo oceno na podlagi po-
stavljenih meril.

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju
vlog.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internetnem naslovu
http://www.gov.si/mg in v Ministrstvu za
gospodarstvo. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom posreduje Marko Podrekar, sve-
tovalec Vlade, tel. 01/478-32-92, elektron-
ski naslov Marko.Podrekar@gov.si.

Ministrstvo bo za zainteresirane predla-
gatelje organiziralo tudi informativno sreča-
nje, ki bo v ponedeljek, 20. maja 2002 ob
10. uri, v veliki sejni sobi (2. nadstropje)
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 324-09-1/2002 Ob-68520
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 67. člena za-
kona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00),
programa spremljanja kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil za proračunsko leto
2002, sprejetega dne 15. 4. 2002, prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur.
l. RS, št. 103/01) zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 70. člena pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01 in
103/01) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje postopkov pridobitve

akreditacije in pripravo na postopek
pridobitve akreditacije za organizacije
za ugotavljanje skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil (proračunska

postavka 6631 - Politika kakovosti na
podlagi sprejetega proračuna

Republike Slovenije za leto 2002
ter zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002

in 2003) v skupni višini sredstev do
skupne vrednosti 37,000.000 SIT
1. Javni razpis je del programa, katere-

ga namen je:
sofinanciranje postopkov pridobitve

akreditacije in pripravo na postopek prido-
bitve akreditacije za organizacije za ugotav-
ljanje skladnosti kakovosti kmetijskih pridel-
kov oziroma živil, ki se bodo akreditirale za
vsaj šest preskusnih metod za eno skupino
živil, ki sodijo v področje vsebine zakona o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) in niso ure-
jene z drugimi posebnimi zakoni za posa-
mezne kmetijske pridelke oziroma živila. Pri
dodelitvi sredstev posameznemu upravičen-
cu se upošteva pridobitev akreditacijske li-
stine, ki jo je izdala Slovenska akreditacija

ali pridobitev tuje akreditacijske listine, ki jo
je izdala evropska akreditacijska organiza-
cija in je priznana s strani Evropskega zdru-
ženja za akreditacijo (EA). Višina sofinanci-
ranja je odvisna od števila vlog in izpolnjeva-
nja meril iz točke 3 razpisa, vendar ne more
preseči 70% upravičenih stroškov posamez-
nega projekta. Posamezen upravičenec pa
je upravičen do največ 5,000.000 SIT.

Pogoj za prijavo na razpis je pridobitev
akreditacije za vsaj šest preskusnih metod
(evropskih oziroma mednarodno priznanih
metod, če pa teh ni, pa branžnih oziroma
drugih metod iz strokovne literature) za pre-
skušanje ene skupine kmetijskih pridelkov
oziroma živil. Pri tem je predmet sofinanci-
ranja poleg postopkov za pridobitev akredi-
tacije tudi priprava na postopek pridobitve
akreditacije.

Predmet sofinanciranja je torej delno po-
vračilo stroškov:

– akreditacijskih služb v skladu z njiho-
vim cenikom;

– vezanih na delo vodje kakovosti in sve-
tovalnih organizacij pri pripravi upravičenca
na postopek pridobitve akreditacije;

– sodelovanja v med-laboratorijskih pri-
merjalnih preskusih, ki se nanašajo na pri-
javljene preskusne metode za akreditacijo;

Delno povračilo stroškov se bo izvedlo
na podlagi dokazil o opravljenem delu. Ta
dokazila so:

– računi akreditacijskih služb;
– računi vezani na delo svetovalnih orga-

nizacij pri pripravi upravičenca na postopek
pridobitve akreditacije;

– poročilo o aktivnostih vodje kakovosti
z vrednotenjem porabljenih ur in v povezavi
s predlaganimi aktivnostmi vodje kakovosti
v finančni konstrukciji;

– računi povezani s sodelovanjem v
med-laboratorijskih primerjalnih preskusih;

– standardni operacijski postopki (SOP),
če se bo upravičenec akreditiral za branžne
oziroma druge metode iz strokovne literatu-
re, ki med drugim vsebujejo podatke in na-
čin ugotavljanja npr. selektivnosti, specifič-
nosti, območja merjenja, linearnosti, meje
zaznavnosti, meje določevanja, merilne ne-
gotovosti, ponovljivosti, obnovljivosti, toč-
nosti posamezne metode.

Sofinanciranje postopkov pridobitve
akreditacije in priprava na postopek prido-
bitve akreditacije ne sme biti predmet dru-
gih sofinanciranj pridobitve akreditacije s
strani MKGP, vključujoč evropsko in med-
narodno pomoč.

Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil (organizacije, ki imajo s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (MKGP) določitev na osnovi zakona o
kmetijstvu) ter druge raziskovalne organizaci-
je, ki so vpisane v evidenco Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport za opravljanje razi-
skovalne dejavnosti in delujejo na področju
preskušanja kakovosti kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil, s sedežem v Republiki Sloveniji.

2. Vloga mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejav-

nosti star največ dva meseca;
– navedbo obstoječih določitev MKGP,

ki temeljijo na osnovi zakona o kmetijstvu ali

šifro raziskovalne dejavnosti registrirane v
registru raziskovalnih organizacij pri Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ)
za raziskovalne organizacije, ki nimajo do-
ločitev MKGP in delujejo na področju pre-
skušanja kakovosti kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil;

– dokazilo o zaposlenem strokovnjaku,
ki ima imenovanje za vodjo kakovosti;

– obstoječ poslovnik kakovosti;
– navedbo vsaj ene skupine kmetijskih

pridelkov oziroma živil, za preskušanje ka-
tere se bo upravičenec akreditiral;

– navedbo vsaj šestih preskusnih metod
za eno skupino kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil, za katere se bo upravičenec akre-
ditiral;

– kopijo vloge za akreditacijo, posredo-
vano akreditacijski službi, iz katere je razvi-
dno, da se upravičenec prijavlja za akredita-
cijo vsaj šestih preskusnih metod za eno
vrsto kmetijskih pridelkov oziroma živil (za
katere želi sofinanciranje MKGP), ki ne sme
biti starejša od dveh let in kopijo potrdila
akreditacijske službe, da je akreditacijska
služba vlogo res prejela ali pa kopijo pogod-
be med upravičencem in akreditacijsko slu-
žbo iz katere je razvidno, da se upravičenec
prijavlja za akreditacijo vsaj šestih presku-
snih metod za eno vrsto kmetijskih pridel-
kov oziroma živil (za katere želi sofinancira-
nje MKGP);

– navedbo časovnega poteka aktivnosti
za pridobitev akreditacije pri pristojni akre-
ditacijski službi, ki ne sme presegati obdob-
je do 30. 6. 2003;

– višino in namen porabe zaprošenih
sredstev - finančna konstrukcija;

– izpolnjen obrazec (dvigne se na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no).

3. Pri izbiri bodo imeli prednost:
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev oziroma drugih virov sofinanciranja (do
15 točk);

– upravičenci, ki bodo preje pridobili
akreditacijsko listino (do 7 točk);

– upravičenci, ki se bodo akreditirali za
bolj zahtevne preskusne metode za posa-
mezno skupino kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil (do 5 točk);

– upravičenci, ki se bodo akreditirali za
večje število preskusnih metod, vendar ne
za manj kot šest za eno skupino kmetijskih
pridelkov oziroma živil (do 10 točk);

– upravičenci, ki se bodo akreditirali za
več skupin kmetijskih pridelkov oziroma ži-
vil (do 5 točk);

4. Popolna pisna vloga mora biti dostav-
ljena na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, v zaprtih ovojnicah na katerih je
označeno “Ne odpiraj - vloga, javni razpis –
akreditacija“, na hrbtni strani pa mora biti
naveden poln naslov pošiljatelja. Upoštevali
bomo vloge, ki bodo prispele na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, do
vključno 30. 5. 2002 do 15. ure.

5. Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
31. 5. 2002, ob 9. uri, v sobi 603 K Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58 v Ljubljani. Vloge
bo pregledala in ocenila komisija, ki jo ime-
nuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
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6. Rok dokončanja del je 29. 10. 2002,
to je rok do katerega morajo upravičenci
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, dostaviti vsa dokazila o opravljene-
mu delu.

7. Minister s sklepom odloči o vloženih
vlogah v roku 45 dni po izteku razpisnega
roka.

8. Dodatne informacije o razpisu in raz-
pisno dokumentacijo posredujejo v sektorju
za varnost in kakovost hrane, tel.:
01/478-91-09, 01/478-91-74, vsak de-
lavnik med 9. in 10. uro.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-68629
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

skega sklada za Pomurje in Poslovnega na-
črta Razvojnega sklada »Sinergija« ter Po-
slovnega načrta Razvojne agencije Sinergi-
ja za leto 2002, objavljajo RRA Mura, Mur-
ska Sobota, Garancijski sklad za Pomurje, v
sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija
ter NLB d.d., Divizija Pomurje in ostalimi
zainteresiranimi poslovnimi bankami

razpis za dolgoročne kredite ter
garancije namenjene pospeševanju

razvoja podjetništa
na območju občin Razvojne agencije

Sinergija za leto 2002 za občine
Beltinci, Moravske Toplice, Puconci,

Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Kuzma,
Grad, Cankova in Rogašovci

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni pred-
videni okvirni višini 60,000.000 SIT, za ka-
tere bo RRA Mura Garancijski sklad za Po-
murje dodeljeval garancije v višini 50 – 70%,
vendar garancija ne more presegati
5,000.000 SIT.

Delež sredstev za prosilce iz posamez-
ne občine je odvisen od višine sredstev, ki
jih je prispevala občina za zagotovitev sku-
pnega kreditnega (garancijskega) potencia-
la.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. 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.

– kredit se zavaruje z garancijo RRA Mu-
ra in/ali drugim za banko sprejemljivim za-
varovanjem

2.2. Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit;
– garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na pod-
lagi notarskega sporazuma.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme in zagotovitev trajnih
obratnih sredstev;

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov;

– nakup, ureditev in opremljanje zem-
ljišč za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kri-
terije:

– gospodarske družbe, ki so v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) uvršče-
ne med majhna podjetja;

– samostojni podjetniki posamezniki;
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko

dejavnost kot pretežno dejavnost in se do-
datno ukvarjajo z dopolnilno ali dodatno de-
javnostjo;

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin Razvojne agencije Sinergija v občinah
Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Gornji
Petrovci, Šalovci, Hodoš, Kuzma, Grad,
Cankova in Rogašovci;

– med viri financiranja imajo zagotovlje-
nih najmanj 30% lastnih sredstev;

– v primeru zavarovanja kredita z garan-
cijo, morajo imeti/pridobiti status člana Ga-
rancijskega sklada za Pomurje.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Prednost pri dodelitvi kreditov in garan-
cij bodo imeli projekti, ki bodo poleg kriteri-
jev banke izpolnili še naslednje prednostne
kriterije:

– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju;

– spodbujanje oziroma razvoj podjetniš-
tva v kmetijstvu (dopolnilne dejavnosti na
kmetijah);

– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje so-
dobnih tehnološko in ekološko neoporeč-
nih procesov;

– pospeševanje in spodbujanje konku-
renčnosti in inovativnosti v podjetništvu;

– razširitev poslovanja obstoječih enot
malega gospodarstva;

– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti;

– povečanje zaposlovanja in ohranjanje
delovnih mest;

– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz;

– dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi
usmeritvami matičnih občin.

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz obrazca »Krediti / Ga-
rancije – vloga – 2002«, ki ga prosilci dobi-
jo na naslednjih mestih:

– Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva
3, Moravske Toplice, tel. 02/ 538-13-50,

– RRA Mura, Murska Sobota, Lendav-
ska 5/a, tel. 02/536-14-67.

Vlogi se priložijo naslednji dokumenti:
– poslovni načrt ali investicijski elaborat

(če zaprošeni znesek presega 5 mio SIT);
– dokazilo o poravnanih davkih in pri-

spevkih (za gospodarske družbe BON-3);
– za s.p. fotokopijo priglasitvenega lista

obrazec 1/1, 1/2 potrjen od krajevno pri-
stojne izpostave DURS in potrdilo o premo-
ženjskem stanju kreditojemalca;

– za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z

vsemi prilogami in kopijo kartončka podpi-
snikov registriranega pri APP;

– za fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-
tijstvom, dokazilo o statusu kmeta in potrdi-
lo upravnega organa o priglasitvi dopolnilne
dejavnosti;

– za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja;

– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi nameravanih del, če gre za na-
ložbo;

– davčno napoved za zadnji dve leti po-
slovanja z vsemi prilogami in zadnjo odloč-
bo o davku na dohodek iz dejavnosti za s.p.
oziroma bilanco stanja in uspeha za zadnji
dve leti poslovanja za gospodarske družbe,
ter podatke o poslovanju v letu 2002;

– obvestilo Zavoda za statistiko o razvr-
stitvi dejavnosti in matično številko za go-
spodarske družbe.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na Razvojno agencijo Sinergija, Kra-
njčeva ulica 3, M. Toplice.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt do porabe sred-

stev oziroma najpozneje do 15. 12. 2002.
8. Obravnava vlog
Prva obravnava prispelih vlog bo po 20.

maju 2002, potem pa praviloma vsak me-
sec.

Nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-
navala.

O odločitvi bodo prosilci obveščeni pred-
vidoma v 15 dneh od obravnave na komisiji in
sklepa kreditnega odbora poslovne banke.

Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-
čen.

9. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na

Razvojni agenciji Sinergija, Moravske Topli-
ce, Kranjčeva 3, tel. 02/538-13-50. Kon-
taktni osebi sta Renata Kočar in Mojca Bre-
ščak.

Regionalna razvojna agencija Mura,
Murska Sobota

Garancijski sklad za Pomurje
Razvojna agencija Sinergija,

Razvojni sklad ‘Sinergija’
Moravske Toplice

Javne dražbe

Popravek

V ponovni ustni javni dražbi za odprodajo
nepremičnin Občine Krško, objavljeni v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Ob-67615 se prvi odstavke v prvi točki pra-
vilno glasi:

Predmet prodaje so nepremičnine parc.
št. 2388 v izmeri 1 64 20 m2, parc. št.
2380 v izmeri 44 72 m2, ki sta vpisani v
zemljiškoknjižnem vložku št. 2766 k.o. Po-
reč in polovica parc. št. 2382 v izmeri
5 47 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2767 k.o. Poreč.

Uredništvo

Ob-68344
S&S, Proizvodnja, trgovina, storitve in

gostinstvo, d.o.o., v stečaju, Zvodno 13a,
Celje, objavlja
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin

I. Predmet prodaje: nepremičnine Ljub-
ljanska cesta 20, Celje, z.k. vložek 2200
k.o. Celje: delež 77/10000 naslednjih par-
cel: parc. št. 658/9 parkirišče površine
301 m2, parc. št. 658/13 poslovna stavba
površine 4.336 m2 in dvorišče površine
533 m2, parc. št. 2542/6 zelenica površi-
ne 325 m2, kar v naravi predstavlja poslov-
ne prostore gostinskega lokala “Golf Pub” v
pritličju garažno poslovnega objekta Glazi-
ja, Ljubljanska cesta 20 v Celju, pet garaž-
nih mest v pritličju objekta in sorazmerni del
na skupnih prostorih, delih, napravah in fun-
kcionalnem zemljišču objekta.

Premičnine: osnovna sredstva – oprema
lokalov Golf pub, Jazz pub, Diskoteka Jun-
gle, Ledena dvorana ter pisarne in ostala
oprema – vse po seznamu osnovnih sred-
stev po nahajališčih.

Nepremičnine in premičnine se prodaja-
jo kot celota za izklicno ceno 31,000.000
SIT.

Nepremično premoženje je podrobno
opisano in ocenjeno v cenitvenem poročilu
z dne 28. 12. 2001, ki ga je izdelal izvede-
nec in cenilec gradbene stroke Drago Žlaj-
pah. Premično premoženje je ocenjeno v
cenitvenem poročilu z dne 27. 1. 2002, ki
ga je izdelal izvedenec in cenilec strojne
stroke Kazimir Franc.

Premoženje bo prodano po načelu “vi-
deno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, dne 15. maja 2002 ob 13. uri, v
sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje.

II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in predložijo izpisek iz sodne-
ga registra, in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in predložijo dokazilo o
državljanstvu, ter predložijo dokazilo o pla-
čilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične
osebe, določene v 153. členu ZPPSL.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno po-
oblastilo, fizična oseba pa se izkaže z ose-
bnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžni-
ka št. 50700-690-2213, pri Agenciji za pla-
čilni promet Celje, z navedbo “plačilo var-
ščine za javno dražbo”. Pred začetkom jav-
ne dražbe se mora ponudnik izkazati s potr-
jenim prenosnim nalogom ali položnico.

Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti.

Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celot-
no kupnino na žiro račun stečajnega dolžni-
ka v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prve-
ga, drugega in tretjega odstavka 153. člena

ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri notar-
ju, s katero pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in
okoliščine iz prvega, drugega in tretjega od-
stavka 153. člena ZPPSL.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se prodaja razve-
ljavi, plačano varščino pa bo stečajni dol-
žnik zadržal v korist stečajne mase.

Davek na promet z nepremičninami, da-
vek na dodano vrednost, druge dajatve,
stroške sestave in overitve kupoprodajne
pogodbe in druge stroške, povezane s pre-
nosom lastništva mora plačati kupec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.

Pregled cenitvenih poročil oziroma ogled
premoženja, ki je naprodaj, je možen po
predhodnem dogovoru s stečajnim upravi-
teljem Hudej Zvonimirom, Spominska 16,
Celje, tel. 03/541-75-05 ali GSM
041/705-697.

III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti

pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-

manjši znesek 1,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,

dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi

najvišjo ceno, oziroma predkupni upraviče-
nec, če takšno ceno izenači.

7. Dražba je končana 10 minut po najvi-
šji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku javne dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj

po navodilih in pod nadzorstvom predsedni-
ka stečajnega senata (154/I člen ZPPSL).

S&S, Proizvodnja, trgovina, storitve
in gostinstvo, d.o.o., v stečaju, Celje

Ob-68373
Po sklepu senata Okrožnega sodišča v

Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 21. 3. 2002
Metalna, tovarna konstrukcij in naprav,
d.o.o., Krmelj - v stečaju, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjega premičnega in

nepremičnega premoženja
A) Nepremičnine:
1. stanovanja:
– stanovanje št. 3 v pritličju večstano-

vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri
58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,519.670,30 SIT;

– stanovanje št. 4 v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri
58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,693.981,70 SIT;

– stanovanje št. 2 v večstanovanjski hiši
v Krmelju št. 70a, v izmeri 59,67 m2, vselje-
no, po izklicni ceni 3,209.430,40 SIT;

– soba v stanovanju v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 86, v izmeri
17,03 m2, vseljena, po izklicni ceni
654.868,96 SIT;

– stanovanje št. 11 v večstanovanjski hi-
ši v Krmelju št. 84 v izmeri 19,43 m2, praz-
no, po izklicni ceni 768.846,88 SIT.

2. garaža:
– garaža (desna stran), ki se nahaja v

stanovanjskem bloku v Krmelju 30a, kori-
stne površine 14,34 m2, izklicna cena je
497.872,51 SIT;

3. parcela:
– parcela št. 1035/1 k.o. Goveji dol,

kar je v naravi dvorišče v izmeri 1.299 m2,
po izklicni ceni 450.139,88 SIT.

B) Premičnine:
1. pločevina HPA debeline 6 mm in

8 mm, ca. 25.600 kg po izklicni ceni 14,35
SIT za kg.

2. Delnice: 192 delnic Abanke, d.d.,
Ljubljana, po izklicni ceni najmanj 1.750
SIT za eno delnico.

Ogled nepremičnin in premičnin je mo-
žen na kraju samem, in sicer dne 29. 5.
2002 ob 15. uri, po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem Francem Pipanom,
Naselje heroja Maroka 17, tel.
07/81-62-270.

Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS.

Pooblaščenci pravnih oseb morajo pre-
dložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni
register, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije. Vsi zainteresi-
rani morajo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, kot garancijo za resnost po-
nudbe na žiro račun pri SKB d.d., ekspozi-
tura v Sevnici št. 03158-1006969584 s
pripisom “za javno dražbo” in pred začet-
kom dražbe predložiti dražbenemu odboru
potrdilo o vplačilu varščine.

Javna dražba bo potekala v prostorih
Okrožnega sodišča Krško v sredo, 5. 6.
2002 ob 14. uri v sobi IV/II.

Uspešni ponudnik oziroma kupec nepre-
mičnine mora skleniti pisno pogodbo o na-
kupu, ki je deklaratornega značaja v osmih
dneh po opravljeni dražbi in v celoti plačati
kupnino v 30 dneh po opravljeni javni draž-
bi. Če kupec ne bo plačal kupnine v dolo-
čenem roku, se prodaja razveljavi, varščina
pa obdrži.

Davek na promet nepremičnin in pre-
mičnin ni prištet k izklicni ceni. Zavezan za
plačilo navedenega davka je kupec nepre-
mičnine in premičnine.

Metalna, Tovarna konstrukcij
in naprav d.o.o., Krmelj - v stečaju

stečajni upravitelj
Franc Pipan

Ob-68515
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemliščih (Ur. l. RS, št. 44/97), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01) in Odloka o proračunu Občine
Pesnica za leto 2002 (MUV, št. 3/02), Ob-
čina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, razpisuje

pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Predmet pisne javne dražbe je komu-
nalno opremljena gradbena parcela ob kri-
žišču glavne ceste I. reda št. 3 Pesnica–
Lenart–Murska Sobota–Lendava–Dolga vas



Stran 3520 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in lokalne ceste št. 310030 Pesniški Dvor–
Jareninski Dol v Vosku, namenjena gradnji
bencinskega servisa s spremljajočimi de-
javnostmi na parceli št. 199/1, vl. št. 306,
travnik 6, v izmeri 7.653 m2 in parc. št.
379/3, vl. št. 106 k.o. Vosek, cesta, v izme-
ri 1.760 m2. Izklicna cena je 57,100.000
SIT.

II. Ogled nepremičnine: ogled nepremič-
nine je možen po dogovoru.

III. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Občina Pesnica, Občin-
ska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a (Vil-
ko Fartely, tel. 02/653-73-31 ali
041/771-840).

IV. Čas v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobi-
jo kopijo dokumentacije o zemljiški parceli:
kopija dokumentacije o zemljiški parceli se
lahko dvigne do 13. 5. 2002, v času ura-
dnih ur občinske uprave.

V. Pogoji pisne javne dražbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti nadomestilo

za komunalno opremljanje (komunalni pri-
spevek) stavbnih zemljišč, stroški spremem-
be namembnosti kmetijskih zemljišč in stro-
ški infrastrukturnih priključkov.

2. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugo-
dnejšemu ponudniku vračunala v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8
dni, po izbiri najugodnejšega ponudnika.

3. Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:

– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Pesnica, št. 010000100008732, z naved-
bo “kavcija za javno dražbo, za parcelo št.
199/1 in 379/3 k.o. Vosek”,

– potrdilo Davčne uprave RS, da ima
dražitelj plačane vse davke in prispevke.

4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 12. ure, dne
15. 5. 2002, na naslov: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, v zapečateni kuverti z oznako:
“Ne odpiraj – javna dražba za gradbeno
parcelo št. 550/2 k.o. Sp. Dobrenje”.

5. Javno odpiranje pisnih ponudb bo 15.
5. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi krajevne
skupnosti Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri
Mariboru 41.

6. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo do-
kazovale izpolnjevanja pogojev javne dra-
žbe, bodo izločeni iz postopka že na začet-
ku odpiranja pisnih ponudb javne dražbe.

7. O tem kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju.

8. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi kraj-
ši rok plačila za celotno kupnino.

9. Kupoprodajna pogodba (notarski za-
pis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb.

10. Celotno kupnino mora kupec plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi
po plačilu celotne kupnine.

11. Davek na promet z nepremičninami,
vse stroške sestave in overitve pogodbe (no-
tarskega zapisa) ter druge stroške v zvezi z
nakupom in prenosom lastništva plača ku-
pec.

12. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine najkasneje v 30 dneh po javnem
odpiranju pisnih ponudb, se prodaja raz-
veljavi, plačano kavcijo pa zadrži prodaja-
lec.

Občina Pesnica

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-36/02 (0515) Ob-68584
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

oddelku za socialne spore Višjega de-
lovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Mariboru,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
socialnem oddelku Višjega sodišča v
Mariboru;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na socialnem oddelku Delovnega in so-
cialnega sodišča v Ljubljani;

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-38/02-0515 Ob-68585
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto vrhovnega državne-

ga tožilca na civilno-upravnem oddelku
Državnega tožilstva Republike Slovenije;

II. na podlagi 72. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
vrhovnega državnega tožilca, določene v
tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
Zakona o državnem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1249/02 Ob-68464
Osnovna šola Orehek Kranj objavlja pro-

sto delovno mesto:
pomočnice vzgojiteljice predšolskih

otrok.
Pogoj je V. stopnja izobrazbe, program

predšolske vzgoje.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas, poskusno delo dva meseca.
Prošnje z dokazili pošljite v roku 8 dni na

naslov: Osnovna šola Orehek Kranj, Zasav-
ska cesta 53c, 4000 Kranj.

Osnovna šola Orehek Kranj

Št. 49/2002 Ob-68376
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega

Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana, raz-
pisuje prosto delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaiji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja - ZOFVI-a (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2002

oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah ter s kratkim življenjepisom pošlji-
te najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prežiho-
vega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljublja-
na, z oznako “Prijava za razpis za ravnate-
lja”.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ljubljana

Ob-68379

Na podlagi tretjega odstavka 258. in
258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86,
47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
17/91, 13/93, 66/93, 61/96-odl. US,
35/97, 73/97-odl. US, 87/97, 73/98,
31/00, 33/00-odl. US in 24/01) v zvezi s
četrtim odstavkom 62. člena in tretjim od-
stavkom 61. člena Zakona o sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in
28/00) je Svet sodnikov za prekrške na 3.
seji dne 16. 4. 2002 sprejel naslednji sk-
lep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

namestnika predstojnika Sodnika za
prekrške Ormož.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjemi po izvolitvi v sodni-
ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodni-
kov za prekrške Republike Slovenije, Mala
ulica 3, Ljubljana v 15 dneh od dneva obja-
ve tega razpisa.

Republika Slovenija
Svet sodnikov za prekrške

Ob-68345

Župan Mestne občine Koper objavlja de-
lovno mesto

direktorja Javnega podjetja Komuna-
la Koper d.o.o.-s.r.l.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo najmanj višjo izobrazbo;
– da imajo vodstvene in organizacijske

sposobnosti.
Kandidati morajo prijavi na javni razpis

priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih po-
gojev, kratek življenjepis, z opisom delovnih
izkušenj, dokazila o izobrazbi in predlog pro-
grama delovanja in razvoja javnega podje-
tja, s poudarkom na delovanju na področju
gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno
podjetje.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Rok za prijavo na razpis je 30 dni od

dneva te objave.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami poš-

ljite priporočeno na naslov: Mestna občina
Koper, župan, Verdijeva 10, 6000 Koper
ali izroči osebno v tajništvu župana na istem
naslovu z oznako “Prijava na razpis – Ne
odpirati”.

O izbiri kandidata bo župan odločil naj-
kasneje v 30 dneh po izteku roka za prija-
vo.”

Mestna občina Koper

Druge objave

Št. 001/02 Ob-68456
Po pooblastilu edinega družbenika dru-

žbe Mines IB d.o.o., Tolmin, Pri Malnih 6,
Koren Edo-Marjana, stanujočega Pri Malnih
6, Kobarid, objavlja STIS d.o.o., Ljubljana,
Kavčičeva 64/a

javno zbiranje ponudb
za prodajo 20% poslovnega deleža
družbe Mines IB d.o.o., Kobarid, Pri

Malnih 6, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, vložek številka

1/03569/00
Poslovni delež se ne bo prodal pod ce-

no 21,000.000 SIT.
Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pismeno
ponudbo z navedbo svojih podatkov in po-
nujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom »za razpis
Mines IB«.

2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega de-
leža po ponujenih pogojih, overjeno pri no-
tarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.

3. Vsi stroški prenosa poslovnega dele-
ža in stroški vpisa v sodni register bremeni-
jo kupca.

4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo iz-
brani, bodo pismeno obveščeni v roku 8
dni po končanem zbiranju ponudb. Prodaja-
lec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene pogodbe.

5. Podatki o finančno-materialnem sta-
nju Mines IB d.o.o. so interesentom na raz-
polago po predhodnem telefonskem dogo-
voru med delovnim časom v obdobju zbira-
nja ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljublja-
na, Kavčičeva 64/a.

STIS d.o.o., Ljubljana

Št. 02/0675 Ob-68449
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
poslovnih prostorov v najem

Predmet razpisa je:
– oddaja poslovnih prostorov – menze v

najem, s pripadajočimi prostori in pisarno v
skupni izmeri 691,95 m2 za nedoločen čas
(določen – 3 leta, z možnostjo podaljšanja)
na sedežu družbe v Ljubljani, Toplarniška 19,
vključno s pravico uporabe funkcionalnega
zemljišča. Najemodajalec poleg navedenih
prostorov, daje najemniku v uporabo vso
opremo v teh prostorih ter drobni inventar;

– nudenje gostinskih storitev za zapo-
slene v samopostrežni restavraciji, na odroč-
nih mestih in bifeju vse delovne dni ter za
poslovne partnerje v samopostrežni resta-
vraciji;

– prevzem vseh zaposlenih pri doseda-
njem pogodbenem partnerju – delodajalcu.

Pogoji:
1. Ponudnik mora izpolnjevati z zako-

nom predpisane pogoje za opravljanje go-
stinske dejavnosti.

2. Ponudnik mora na lastne stroške izve-
sti vsa potrebna prenovitvena dela ter zago-
tavljati tekoče vzdrževanje in priskrbeti ves
manjkajoči potrebni drobni inventar za kuhi-
njo, restavracijo in reprezentačno sobo (re-
prezentančni salon).

3. Ponudnik krije vse stroške elektrike,
plina, vode in drugih stroškov povezanih z
gostinsko dejavnostjo.

4. Ponudnik mora v ponudbi predlagati
višino mesečne najemnine na m2 površine.

5. Ponudnik bo poslovne prostore lahko
prevzel, ko jih bo dosedanji najemnik iz-
praznil in ko bo podpisan sporazum o pre-
vzemu delavcev.

6. Ponudnik mora v ponudbi predložiti
cenik za gostinske storitve: malice, kosila,
poslovna kosila ter morebitno drugo repre-
zentančno ponudbo.

7. Ponudnik mora kot vrsto finančnega
zavarovanja za resnost ponudbe predložiti
bianco menico z izpolnjeno menično izjavo
v višini 10% celoletne najemnine, z veljav-
nostjo do dne, ki je določen za veljavnost
ponudbe, 30. 6. 2002.

8. Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Prav-
no-splošnem področju družbe TE-TOL,
d.o.o., Toplarniška 19, soba št. 4, vsak dan
od 8. do 14. ure, ali po telefonu 58-75-204.

Ponudniki morajo predložiti svojo ponud-
bo najkasneje do 17. 5. 2002 do 12. ure. V
primeru, da bo ponudba predložena po ro-
ku, je naročnik ne bo upošteval.

Ponudba se lahko pošlje priporočeno
po pošti ali osebno odda v Termoelektrarni
Toplarni Ljubljana, d.o.o., soba št. 27. Po-
nudba mora biti oddana v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj – Razpis za poslovni
prostor«.

O izbiri bomo ponudnike obvestili v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 13 Ob-68414
Zavod za izobraževanje odraslih Radov-

ljica, Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica

vabi k sodelovanju predavatelje in
inštruktorje za naslednje predmete

1. strokovna terminologija v tujem jeziku:
univerzitetna izobrazba po eno ali dvo-

predmetnem študijskem programu iz angle-
škega ali nemškega jezika;

2. poslovno sporazumevanje in vodenje:
univerzitetna izobrazba iz psihologije, so-

ciologije, komunikologije, ekonomije ali or-
ganizacije dela;

3. ekonomika in menedžment podjetij:
univerzitetna izobrazba iz ekonomije, or-

ganizacije dela ali gospodarskega inženir-
stva;

4. računalništvo in informatika v prometu:
univerzitetna izobrazba iz računalništva

in informatike, matematike ali gospodarske-
ga inženirstva;

5. varnost v prometu in varstvo pri delu:
univerzitetna izobrazba iz prometa ali te-

hnologije prometa ali visoka strokovna izo-



Stran 3522 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

brazba iz varstva pri delu in požarnega var-
stva;

6. matematika s statistiko:
univerzitetna izobrazba iz matematike ali

ekonomije;
7. tehnološke značilnosti tovorov v pro-

metu:
univerzitetna izobrazba iz prometa, te-

hnologije prometa, kemijskega inženirstva,
kemijske tehnologije ali kemije;

8. pogodbeno pravo:
univerzitetna izobrazba iz prava;
9. prometni sistemi;
10. tehnologija železniškega prometa;
11. organizacije železniškega prometa;
12. tehnologija cestnega prometa;
13. organizacije cestnega prometa;
14. tehnologija prometa:
univerzitetna izobrazba iz prometa ali te-

hnologije prometa;
15. proge in progovne naprave v želez-

niškem prometu:
univerzitetna izobrazba iz gradbeništva;
16. urbanizem in cestni promet:
univerzitetna izobrazba iz gradbeništva

ali arhitekture;
17. signalno-varnostne in telekomunika-

cijske naprave:
univerzitetna izobrazba iz elektrotehnike,

prometa ali tehnologije prometa;
18. vlečna in transportna sredstva v že-

lezniškem prometu;
19. vlečna in transportna sredstva v ce-

stnem prometu:
univerzitetna izobrazba iz strojništva -

konstrukcijska smer;
20. trženje in komercialno poslovanje v

železniškem prometu;
21. trženje in komercialno poslovanje v

cestnem prometu;
22. trženje in komercialno poslovanje:
univerzitetna izobrazba ekonomije;
23. regulacije prometnih tokov v ce-

stnem prometu:
univerzitetna izobrazba iz gradbeništva,

prometa ali tehnologije prometa;
24. skladiščenje in notranji transport;
25. špedicija:
univerzitetna izobrazba iz prometa, te-

hnologije prometa, organizacije dela in
ekonomije;

26. logistični poslovni sistemi:
univerzitetna izobrazba iz ekonomije,

prometa ali tehnologije prometa;
27. načrtovanje prevozov:
univerzitetna izobrazba iz organizacije

dela, prometa ali tehnologije prometa;
28. praktično izobraževanje:
univerzitetna ali visoka strokovna izobraz-

ba iz ekonomijo, organizacije dela, prometa
ali tehnologije prometa.

Izbrani bodo kandidati, ki imajo vidne
strokovne dosežke predvsem na nasled-
njih področjih: pri izvajanju izobraževanja v
podjetjih, daljše praktične delovne izkuš-
nje in uspehe pri aplikaciji stroke, avtor-
stva ali soavtorstva pri študijskih progra-
mih, učnih načrtih, študijski literaturi; podi-
plomsko izobraževanje ter strokovno izpo-
polnjevanje doma in v tujini; izkušnje pri
izobraževanju odraslih in druge strokovne
reference.

Prijave z ustreznimi dokazili pošljite v tri-
desetih dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica,

Višja strokovna šola za promet, Kranjska
cesta 2, 4240 Radovljica.

Zavod za izobraževanje odraslih
Radovljica

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 35106-87/02-13/137 Ob-68481
1. V upravni zadevi investitorjev Tomija

Šošteriča in Edite Vodan Šošterič, oba iz
Radencev, Gubčeva 8, 9252 Radenci, za
izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, to
je za ograditev oziroma postavitev ograje na
zemljišču, parc. št. 913/1 k.o. Hrastje Mo-
ta, se osebi, ki je neznana, to je Vilko Vo-
glar, Murščak 68, 9252 Radenci, ki je la-
stnik in je v skladu z zemljiškimi evidencami
še vpisan kot solastnik zemljišča, ki bo pred-
vidoma prizadet z izvedbo predvidenega po-
sega v prostor, postavi začasni zastopnik
Stanko Fras, Hrastje, Mota 57, 9252 Ra-
denci.

2. Začasni zastopnik, naveden v 1. točki
tega sklepa se imenuje samo v upravni za-
devi izdaje navedene odločbe o dovolitvi

priglašenih del iz tega sklepa in se tega
sklepa ne sme uporabiti za druge namene.

3. Začasni zastopnik je dolžan stranke
oziroma pravne naslednike, takoj ko je to
objektivno možno, obvestiti o upravni zade-
vi, ki teče pri Upravni enoti Gornja Radgo-
na.

4. Začasni zastopnik ima v postopku ozi-
roma pri dejanju za katerega je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika.

Št. 2/05-11-21102-255/2000-28 Ob-68366

Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-
ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Klemen-
čič Andreje, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Kle-
menčič Andreji, roj. 17. 11. 1977 s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Njegoševa cesta 6C, sedaj ne-
znanega prebivališča, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-68399
Nacionalna stranka dela Šibeniška 21, Ajdovščina, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega poročila
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 624,478
3. Prispevki pravnih in fizinih oseb

ter zasebnikov
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter

zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5. Drugi prihodki 4.753
Celotni prihodki 629.231

II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki 306.151

Celotni odhodki 306.151
III. Presežek prihodkov nad odhodki 323.080
IV. Presežek odhodkov nad prihodki

skrajšano letno poročilo sredstev
in virov sredstev na dan 31. 12. 2001
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Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 647.634
5. Druga sredstva

Skupaj sredstva 647.634
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Druge obveznosti do virov sredstev 647.634

Skupaj viri sredstev 647.634

Ob-68409
Zveza za Primorsko - ZZP, Partizanska 18, Sežana, objavlja, na podlagi 24. člena zakona o
političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94) skrajšano finančno poročilo o poslovanju

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
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 3,373.273
3. Prispevki pravnih in fizinih oseb

ter zasebnikov
4. Prispevki članov in članic - članarina
5. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter

posameznikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

6. Drugi prihodki 3,462.797
Celotni prihodki 6,836.070

II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki 4,086.303

Celotni odhodki 4,086.303
III. Presežek prihodkov nad odhodki
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 2,749.767

Skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan

31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 253.891
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 4,028.608
5. Druga sredstva 1.495

Skupaj sredstva 4,283.994
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 2,514.929
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Druge obveznosti do virov sredstev 704.206
5. Presežek odhodkov nad prihodki 1,064.859

Skupaj viri sredstev 4,283.994

Ob-68485

Slovenska nacionalna stranka, Tivolska
13, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.

1. 2001 do 31. 12. 2001

Zap. št. Postavka Znesek v SIT
I. PRIHODKI
1. Prihodki iz državnega

proračuna 33,826.200,00
2. Prihodki iz

proračuna lokalnih
skupnosti 3,351.117,76

Zap. št. Postavka Znesek v SIT
3. Prispevki pravnih

in fizičnih oseb ter
zasebnikov /

4. Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v
zakonu določeno višino /

5. Drugi prihodki 615.244,17
CELOTNI
PRIHODKI 37,792.561,93

II. ODHODKI
1. Stroški volitev 1,060.991,78
2. Drugi stroški in

izredni odhodki 28,245.176,97
CELOTNI
ODHODKI 29,306.168,75

III. PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI 8,486.393,18

IV. PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI /

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od

1. 1. do 31. 12. 2001

Zap. št. Postavka Znesek v SIT
I. SREDSTVA
1. Opredmetena osnovna

sredstva 3,159.410
2. Dolgoročne finančne

naložbe /
3. Kratkoročne finančne

naložbe /
4. Denarna sredstva na

računih 8,041.923
5. Druga sredstva 505.813

SKUPAJ
SREDSTVA 11,707.146

II. OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSTEV

1. Ustanovitveni vložek 1,972.954
2. Dolgoročne obveznosti

iz financiranja /
3. Kratkoročne obveznosti

iz financiranja /
4. Druge obveznosti do

virov sredstev 9,734.192
SKUPAJ VIRI
SREDSTEV 11,707.146

Slovenska nacionalna stranka

Evidenca statutov
sindikatov

Popravek

Št. 024-43/93 Ob-68480
V prvi točki izreka odločbe, številka 024-

43/93, izdana dne 18. 4. 2002, pri Uprav-
ni enoti Škofja Loka, o vpisu v evidenco
statutov sindikatov, se popravi beseda “me-
sto” z veliko začetnico in se prva točka
odločbe pravilno glasi:

Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije Osnovne šole Peter Kav-
čič Škofja Loka, Šolska ulica 1, Škofja Loka,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 23.
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11. 1993, pod zap. št. 43 odslej nosi naziv:
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije – SVIZ Osnovna šola Škofja
Loka - Mesto, Šolska ulica 1, Škofja Loka, in
so bila spremenjena, na zboru članov dne
28. 11. 2001, zaradi spremembe naziva šo-
le. Sprememba naziva je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
76, z dne 18. 4. 2002.

2. Gornja pomota se zabeleži v odločbi
številka 024-43/93 z dne 18. 4. 2002.

Št. 024-1/2002-205 Ob-68331
1. Pravila Sindikata družbe Kristal Ma-

ribor d.d. iz Selnice ob Dravi, Maribor-
ska cesta 46, sprejeta dne 28. 8. 2001 se
hranijo v Upravni enoti Ruše.

2. Pravila sindikata se vodijo v evidenci
statutov pod zaporedno številko 28 z dne
23. 4. 2002 pri Upravni enoti Ruše.

3. Matična številka (identifikacijska) Sin-
dikata Kristal Maribor d.d. iz Selnice ob Dra-
vi, Mariborska cesta 46, je 5990548.

4. Upravna enota Ruše ugotavlja, da gre
v navedenem primeru za spremembo naslo-
va in hrambo novih pravil.

Št. 141-14/2002-112 Ob-68332
Pravila sindikata zavoda Srednje živilske

šole Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 1.
6. 1993, pod zaporedno številko 111, ki
odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda
Živilske šole Maribor, so bila spremenjena in
sprejeta na sestanku izvršnega odbora sindi-
kata dne 11. 4. 2002, ko je bilo spremenje-
no tudi ime sindikata, ki odslej glasi: SVIZ
Slovenije, Sindikat Živilske šole Maribor,
spremenjen pa je tudi sedež sindikata, ki
odslej glasi: Park mladih 3, Maribor.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 14 z dne 19. 4. 2002.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Št. 141-13/2002-112 Ob-68333
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila sindikata SVIZ, skupi-
na SNG Maribor, sprejeta na ustanovnem
zboru sindikata dne 22. 3. 2002.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod za-
poredno številko 13 z dne 19. 4. 2002.

Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat SVIZ, skupina SNG
Maribor, skrajšano SVIZ SNG Maribor, s
sedežem v Mariboru, Slovenska ulica 27,
je 1435833.

Št. 127-3/2001 Ob-68334
Veljavna pravila Sindikata državnih in

družbenih organov Slovenije, Organizaci-
je sindikata OGU Novo mesto, s sedežem v
Novem mestu, Ljubljanska cesta 26, ki so
bila dne 4. 4. 2002 sprejeta na ustanovni seji
sindikata delavcev, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenso
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 186 in matično številko 1713469.

Št. 007-1/2002-230 Ob-68397
Pravilnik Sindikata Neodvisnost KNSS

družbe Tolo d.o.o. Šentjur, ki je hranjen v

Upravni enoti Šentjur pri Celju, na podlagi
odločbe, št. 007-03/98-230 z dne 7. 5.
1998 in vpisan v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno številko 06 dne 7. 5.
1998 in z matično številko 1133284, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Objave gospodarskih
družb

Ob-68372
Likvidator družbe Proclean d.o.o. čistilni

servis v likvidaciji, Ivan Manfreda, objavlja v
skladu s 381. členom Zakona o gospodar-
skih družbah

poziv
likvidacijskim upnikom

da v roku 30 dni od objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe Proclean
d.o.o. čistilni servis likvidatorju, na naslov:
Kosovelova 2, 5000 Nova Gorica.

Vse dodatne informacije dobite na tel.
041/506-084.

Proclean d.o.o. v likvidaciji
Nova Gorica

Ivan Manfreda
likvidator

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 58 Ob-68375
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah in statuta delniške družbe Tkanina,
d.d., Ljubljana, Wolfova 10/a, uprava druž-
be sklicuje

redno letno skupščino
Trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 6. 6. 2002 ob 20.

uri, na otroškem oddelku - klet blagovnice
Tkanina Ljubljana, Ajdovščina 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Briški Antonijo, za prešte-
valke glasov se imenujejo Kokalj Erika, Er-
javec Mojca in Mlakar Olga.

Za notarko se postavi Nada Kumar, no-
tarka iz Ljubljane.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice - raz-
bremenitve upravi in nadzornemu svetu dru-
žbe za leto 2001.

Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom

uprave in nadzornega sveta družbe o spre-
jemu letnega poročila o poslovanju družbe
za leto 2001 in na podlagi tega podeljuje
razrešnico upravi in članom nadzornega sve-
ta družbe za leto 2001,

b) skupščina ugotavlja, da je na dan 31.
12. 2001 višina bilančnega dobička
284,362.248,69 SIT in ostane nerazpore-
jen.

3. Plačilo poravalnine po izvensodni po-
ravnavi z družbenim pravobranilcem RS.

Predlog sklepa: družba pokrije znesek iz
pogodbe o poravnavi z Družbenim pravo-
branilcem RS z dne 16. 4. 2002 v tolarski
protivrednosti 94.732,67 EUR po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan nakazila in
stroške iz iste poravnave v znesku 828.000
SIT v breme iz drugih rezerv.

4. Sprememba statuta - uskladitev.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe.
Četrti člen se glasi: osnovni kapital druž-

be znaša 676,800.000 SIT in je razdeljen
na 56.400 navadnih delnic razreda A s se-
rijskimi številkami od 1 do 56.400. Delnice
glasijo na ime. Nominalna vrednost delnice
znaša 12.000 SIT.

5. Potek mandata članom nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je Jamnik
Stanetu in Behrič Asimu potekel 4-letni man-
dat člana nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se za nasled-
nji 4-letni mandat predlaga: Senekovič Ire-
no, Skubic Darinko, Gabršek Renato, Beh-
rič Asima in Jamnik Staneta.

6. Določitev višine sejnine predsednika
in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se določi sejnina v višini 30.000
SIT bruto, za člane nadzornega sveta pa
15.000 SIT bruto na sejo.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 2002 se imenuje In revizija,
Družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o.
Ljubljana.

Za vse sklepe je predlog podala uprava
in nadzorni svet, razen za točko 5 in 7, ko je
predlog podal nadzorni svet.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja za zastopanje na skupšči-
ni.

Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca in dvig glasovnic bo potekala
pol ure pred pričetkom sklicane seje.

Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni
s priporočeno pošiljko, v poslovnih enotah
pa proti podpisu.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
20.30 v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Predlogi sklepov s pisnim gradivom za
skupščino ter letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta, so na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Wolfova
10/a, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do
12. ure v tajništvu direktorja.

Skupščina bo o prvi točki dnevnega re-
da odločala z dvigom rok, od točke 2 do 7
pa z glasovnicami.

Trgovsko podjetje Tkanina d.d.
Saša Čermelj

direktor

Ob-68380
Na podlagi 14. člena Statuta Kompas

Design, d.d., Ljubljana, direktor družbe skli-
cuje
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10. redno skupščino
Kompas Design, d.d.,

ki bo potekala dne 6. 6. 2002 ob 13.
uri, na sedežu družbe, Dunajska c. 21,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev delovnega tele-

sa skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Zlatko Ledineka, za preštevalko glasov
Štefka Boštjančič.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Bilančni dobiček za leto 2001 v
višini 32.500 SIT se razporedi v druge re-
zerve iz dobička.

2.2. Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom za leto 2001 in poročilom nadzor-
nega sveta za leto 2001.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico di-
rektorju in članom nadzornega sveta za le-
to 2001.

3. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugo-

tovi se, da je zaradi poteka mandata pre-
nehala funkcija dosedanjim članom nad-
zornega sveta: Danici Čuk, Darku Valenči-
ču, Nives Vrhovnik Praznik in Črtu Vadna-
vu.

Za člane nadzornega sveta se imenuje:
Vital Verlič, roj. 24. 5. 1963, stanujoč Ve-
gova 12, Ljubljana; Darko Valenčič, roj.
18. 8. 1971, stanujoč Vojkova 18, Postoj-
na; Marjeta Bizjak Stegelj, roj. 14. 6.
1966, stanujoča Zalog 60, Postojna in
Štefka Boštjančič, roj. 3. 6. 1955, stanu-
joča Cikava 17, Grosuplje.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik
med 8. in 12. uro, v času od objave sklica
skupščine do dneva skupščine. Skupščine
se lahko udeležijo in na njej glasujejo del-
ničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom
zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in
vzpostavitve evidenc.

Deničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 13.30. V tem primeru bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge, ki morajo biti razumno
obrazloženi, sporočijo upravi sedem dni
po objavi sklica skupščine.

Kompas Design, d.d.
Zlatko Ledinek, direktor

Ob-68383
Uprava Volksbank – Ljudske banke

d.d., na podlagi 16. in 17. člena statuta
banke sklicuje

17. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,

ki bo v četrtek, 6. junija 2002 ob15. uri,
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska 128a,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila družbe

za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu s 282.a čle-
nom veljavnega Zakona o gospodarskih dru-
žbah skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 in jima podeljuje razrešnico.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2001.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke razre-
ši člane nadzornega sveta dr. Ekkeharda
Fügla, dr. Hansa Hofingerja in Michela Far-
rugio ter za dobo štirih let imenuje nova
člana nadzornega sveta dr. Christiana Kal-
tenbrunnerja in Denisa Le Moullaca.

6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje finančnega revizorja za leto 2002, revi-
zijsko hišo Ernst&Young d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.

Delničarji bodo na 17. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno poobla-
stilo.

Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov in z besedilom predlaganih spre-
memb statuta je delničarjem na vpogled v
prostorih Volksbank – Ljudske banke d.d.,
na naslovu Dunajska 128a, Ljubljana, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.

Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava

Ob-68384
Na podlagi 10.2.2. točke statuta Modra

linija, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Koper, Pristaniška 8, sklicuje direktor

13. skupščino delničarjev
družbe Modra linija, d.d., Koper,

ki bo v ponedeljek, 10. 6. 2002 ob 12.
uri, v sejni sobi družbe Primorski skladi,
d.d., Koper, na Pristaniški 12, Koper, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine na predlog uprave in
nadzornega sveta.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2001 in sprejem sklepa o podelitvi razre-
šnice direktorju in nadzornemu svetu.

3. Sprejem sklepa o potrditvi vseh skle-
pov o delitvi družbe, ki so bili sprejeti na 12.
skupščini Modre linije, d.d., Koper, dne
24. 12. 2001.

4. Sprejem sprememb statuta na pre-
dlog uprave in nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:
Ad 1) Za predsednika skupščine se izvo-

li Marijana Škodo, za preštevalki glasov Ta-
tjano Cepak in Katjo Gaberšček.

Ad 2) Direktorju in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica za leto 2001.

Ad 3) Skupščina ponovno sprejme in s
tem potrjuje vse sklepe o delitvi družbe, ki
so bili sprejeti na 12. skupščini, dne 24. 12.
2001, v vsebini kot so zapisani v notarskem
zapisniku Mojce Tavčar Pasar SV 633/01 k
drugi točki dnevnega reda – Delitev družbe,
sklepi 2.1. do 2.6., k tretji točki – Sprejem
sprememb statuta, sklepi 1. do 6., in sklep
k peti točki – Volitve članov nadzornega
sveta nove družbe in imenovanje revizorja.

Ad 4) Sprejmejo se spremembe in do-
polnitve statuta ter njegov čistopis v predlo-
ženem besedilu, ki je sestavni del tega skle-
pa.

Udeležba: skupščine delničarjev se lah-
ko udeležijo in na njej glasujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih
pisne najave prispejo družbi vsaj tri dni pred
sejo. Pooblaščenci delničarjev morajo naja-
vi predložiti pisno pooblastilo.

Gradivo: gradivo za skupščino s spre-
membami in dopolnitvami statuta ter čisto-
pis statuta so na vpogled delničarjem v pro-
storih družbe, na Pristaniški 12, Koper, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.

Modra linija, d.d., Koper
direktor

Mirko Pavšič

Ob-68446
Na podlagi 21. člena Statuta Slovenice,

d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje

16. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 11. 6. 2002 ob 9. uri v 5. nadstro-
pju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Celov-
ška cesta 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep: za predsednika
16. redne skupščine se izvoli Matjaž Gan-
tar, za preštevalki glasov Spomenko Sluga-
novič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Povečanje osnovnega kapitala z vlož-
ki.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:

I. Osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo 278.268 navadnih (rednih) delnic na
ime in po nominalni vrednosti 10.000 SIT
za delnico, v skupni nominalni vrednosti
2.782,680.000 SIT oziroma po prodajni
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vrednosti 10.000 SIT za delnico, v skupni
prodajni vrednosti 2.782,680.000 SIT.

II. Prodaja delnic je namenjena vnaprej
znanim osebam, ki se zavezujejo odkupiti
celotno izdajo.

III. Delničarji, ki so na dan zasedanja
skupščine vpisani v delniško knjigo, imajo v
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Delničarji lahko prednostno pravico
do vpisa novih delnic uveljavijo v roku 14
dni od prejema pisnega poziva uprave k
vpisovanju novih delnic. Podrobnejši posto-
pek in pogoje prodaje delnic določi z izved-
benimi sklepi uprava družbe.

IV. Delnice morajo biti v celoti vplačane
do 29. 8. 2002 na žiro račun Slovenice,
d.d., Ljubljana.

V. Osnovni kapital Slovenice, d.d., Ljub-
ljana se z vplačili delnic poveča za
2.782,680.000 SIT.

VI. Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.

VII. Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki z vpisom v centralni register vre-
dnostnih papirjev pri KDD. Vpis delnic v cen-
tralni register KDD izvede uprava.

VIII. Skupščina delničarjev prenaša po-
oblastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetimi
odločitvami in vplačili osnovnega kapitala,
na nadzorni svet družbe.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, v sedmih dneh od ob-
jave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pismeni, obrazloženi in posredo-
vani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi ta-
ko, da družba prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Kolikor
se zasedanja skupščine udeleži pooblašče-
nec, mora predložiti družbi pooblastilo v
pismeni obliki, najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine. Pooblastilo se hrani
v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-68457
Uprava družbe VIPAP Videm Krško

d.d., Tovarniška 18, Krško, objavlja

sklic skupščine družbe,
sklicane na dan 7. 6. 2002 ob 10. uri, v

Krškem, na sedežu družbe, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti in sklepčnosti.

2. Izvolitev in imenovanje delovnih teles
skupščine:

a) izvolitev predsednika;
b) imenovanje notarja za sestavo zapi-

snika.
3. Spremembe IV. člena statuta družbe.

Besedilo predlaganih sprememb je delni-
čarjem dostopno na sedežu družbe.

4. Potrditev letnega poročila, uporaba
bilančnega dobička, določitev nagrade čla-
nom uprave za leto 2000 in 2001 ter pode-
litev razrešnice organom družbe. Letno po-
ročilo in pisno poročilo nadzornega sveta
sta delničarjem dostopna na sedežu dru-
žbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
v eni uri od začetka skupščine, bo nadome-
stna skupščina zasedala na sedežu družbe,
v 24 urah od trenutka, ko bi morala zasedati
skupščina na kateri ni bila dosežena sklep-
čnost. Nadomestna skupščina je sklepčna
ne glede na višino prisotnega osnovnega
kapitala.

VIPAP Videm Krško, d.d., Krško
uprava družbe

Ob-68459
D.P. Mavrica, Družba pooblaščenka,

d.d., Ljubljana, sklicuje

3. sejo skupščine,
ki bo v petek, 11. 6. 2002 ob 12. uri, v

prostorih na Resljevi c. 1, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev delovnega telesa

skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Ksenija Ocvirk, za preštevalko glasov Kse-
nija Čadež.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Voj-
ko Pintar.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta za leto 2001;

b) ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička za leto 2001:

– višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2001 znaša 5,257.393,43
SIT;

– del bilančnega dobička v višini
1,700.000 SIT se razdeli med delničarje v
obliki dividende, ki znaša 40,2015 SIT bru-
to na delnico. Družba bo delničarjem izpla-
čala dividende najkasneje do 30. 10. 2002,
in sicer po stanju delničarjev vpisanih v del-
niško knjigo družbe na dan 7. 6. 2002.
Izplačilo se izvrši iz čistega dobička poslov-
nega leta 2000 v višini 1,361.244,77 SIT
in pripadajočega dela revaloriziranega po-
pravka v višini 95.287,13 SIT ter dela čiste-
ga dobička poslovnega leta 2001 v višini
243.468,10 SIT;

– o delu bilančnega dobička v višini
3,557.393,43 SIT bo odločeno v nasled-
njih letih;

c) upravi in nadzornemu svetu se pode-
ljuje razrešnica za poslovno leto 2001.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje ITEO-Abeceda Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28.

4. Imenovanje članov NS.
Predlog uprave skupščini: za obdobje

štirih let se ponovno imenujejo za člane
NS: Čepin Brane, Mesič Rasim in Čadež
Ksenija.

Gradivo za skupščino z letnim poročilom
in poročilom NS je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe (pri predsedniku NS),
vsak delovni dan od 12. do 13. ure, od
dneva objave dnevnega reda.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Seje skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
7. 6. 2002 oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, ki imajo pisno pooblasti-
lo. Udeleženci morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti pismeno tako, da le-ta pri-
spe na sedež družbe najkasneje do 7. 6.
2002.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine eno uro kasneje, v istih pro-
storih. Skupščina bo takrat ponovno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

D. P. Mavrica,
Družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana

direktorica družbe:
Marjanca Tabernik-Gros

Ob-68460
Mavrica d.d., Trgovsko podjetje z bar-

vami in laki, d.d., Ljubljana, sklicuje

6. sejo skupščine,
ki bo potekala dne 11. junija 2002 ob

10. uri, v prostorih na Resljevi c. 1, Ljublja-
na.

Predlog dnevnega reda:
1.Otvoritev in izvolitev delovnega telesa

skupščine.
Predlog sklepa uprave in NS: za predse-

dnika skupščine se izvoli Ksenija Ocvirk, za
preštevalko glasov Ksenija Čadež.

Skupščini prisostvuje vabljen notar Voj-
ko Pintar.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta za leto 2001;

b) ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička za leto 2001:

– ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 je 24,488.160,81 SIT;

– bilančni dobiček za leto 2001 se upo-
rabi:

– 5,800.000 SIT za dividende, to je
70,0212 SIT bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende
najkasneje do 30. 9. 2002, in sicer po sta-
nju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
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družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, na dan 7. 6. 2002.Izplačilo se
izvrši iz čistega dobička poslovnega leta
1996 v višini 1,238.823,14 SIT in pripada-
jočega dela revalorizacijskega popravka v
višini 882.147,62 SIT ter del čistega dobič-
ka poslovnega leta 1997 v višini
3,679.029,24 SIT;

– o delu bilančnega dobička
18,688.160,81 SIT se bo odločalo v na-
slednjih poslovnih letih;

c) upravi in nadzornemu svetu se pode-
ljuje razrešnico za poslovno leto 2001.

Gradivo za skupščino z letnim poročilom
in poročilom NS, s predlogi sklepov, bo
delničarjem na voljo v tajništvu uprave, Ljub-
ljana, Resljeva c. 1, vsak delavnik od 9. do
12. ure, od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo, delničarji lahko pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pismeno. Pogoj za udele-
žbo na skupščini in glasovalno pravico lah-
ko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu dru-
žbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra. Sejna soba bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Mavrica d.d., Ljubljana
uprava

Tomaž Založnik

Ob-68469
Na podlagi 21. člena statuta Delavske

hranilnice d.d., sklicuje uprava hranilnice

3. skupščino
Delavske hranilnice d.d.,

ki bo v četrtek, dne 13. 6. 2002 ob 10.
uri v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova
4, v Ljubljani.

Za sejo Skupščine delničarjev Delavske
hranilnice d.d. predlaga uprava hranilnice
naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine delničarjev hra-
nilnice, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev
predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarke.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Delavske hranilnice d.d. izvoli:

– predsednika skupščine Marjana Fer-
čeca,

– preštevalca glasov Gorana Živadino-
viča in Žana Wostnerja.

2. Letno poročilo o poslovanju Delavske
hranilnice d.d. za leto 2001 z računovod-
skimi izkazi, skupaj s poslovnim poročilom
uprave hranilnice, mnenjem pooblaščene-
ga revizorja Iteo abeceda d.o.o. in mne-
njem nadzornega sveta hranilnice.

Predlog sklepov:
2.1 Skupščina hranilnice sprejema letno

poročilo o poslovanju hranilnice za leto 2001,
z računovodskimi izkazi, skupaj s poslovnim
poročilom uprave hranilnice, mnenjem poo-
blaščenega revizorja Iteo abeceda d.o.o. in
mnenjem nadzornega sveta hranilnice.

2.2 Skupščina hranilnice ugotavlja, da je
bilo delo uprave hranilnice in nadzornega
sveta hranilnice v poslovnem letu 2001 pri-
merno in ustrezno in se zato njihovo delo
potrdi in odobri.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2001.

Predlog sklepov:
3.1 Skupščina delničarjev Delavske hra-

nilnice d.d. sprejme predlog uporabe bilan-
čnega dobička hranilnice za leto 2001.

3.2 Za leto 2001 ugotovljeni bilančni dobi-
ček v višini 61,950.809,33 SIT se uporabi:

– za izplačilo dividend: 34,193.000 SIT,
– za udeležbo na dobičku članoma upra-

ve: 4,956.064,75 SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nad-

zornega sveta: 2,478.032,37 SIT,
– za nerazporejeni dobiček:

20,323.712,21 SIT.
3.3 Hranilnica bo izplačala dividendo ter

udeležbo na dobičku od 21. 6. 2002 dalje.
4. Ugotovitev zastopanosti neto dolžni-

kov hranilnice v organih hranilnice.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev hra-

nilnice ugotavlja, da med člani nadzornega
sveta hranilnice ni neto dolžnikov hranilnice.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina hranilnice

imenuje za revidiranje letnega poročila De-
lavske hranilnice d.d. za leto 2002 poobla-
ščeno revizijsko družbo Iteo abeceda, po-
djetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci.

Pravico do udeležbo na skupščini hranil-
nice in glasovalno pravico imajo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo Delavske hra-
nilnice d.d. Ljubljana.

Delničarji prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najmanj tri dni pred sejo skupšči-
ne delničarjev hranilnice, do vključno 7. 6.
2002.

Delničarji lahko dajo, skladno s statutom
hranilnice, v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine nasprotni predlog k sklepom, o
katerih bo odločala skupščina.

Delničarji hranilnice oziroma njihovi poo-
blaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:

– osebno na sedežu hranilnice, Dalmati-
nova 4, Ljubljana,

– po faksu 01/300-02-20,
– po elektronski pošti: info@delav-

ska-hranilnica.si,
– pisno po pošti.
Gradivo bo delničarjem v času sklica na

vpogled vsak delovni dan tudi na sedežu
hranilnice.

Udeležence skupščine delničarjev hra-
nilnice prosimo, da se pol ure pred začet-
kom seje skupščine prijavijo predstavniku

hranilnice na prijavnem mestu pred sejno
dvorano. S podpisom na seznamu prijavlje-
nih delničarjev in predanim pooblastilom po-
trdi delničar oziroma pooblaščenec svojo
prisotnost na skupšini delničarjev hranilnice
ter prevzame glasovalne lističe.

Če skupščina delničarjev hranilnice ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan,
12. 6. 2002 ob 12. uri na istem kraju in bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Delavska hranilnica d.d., Ljubljana
Zmago Studenčnik, član
Jože Stegne, predsednik

uprava hranilnice

Razširitev dnevnega reda
Ob-68486

Na podlagi 51. člena statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,
Ljubljana, Cigaletova 15, uprava družbe, ob-
javlja

razširitev dnevnega reda
10. redne seje skupščine družbe,
sklicane v četrtek, 16. maja 2002 ob

12. uri, v prostorih Športne loterije d.d., v
Ljubljani, Cigaletova 15/I, in sicer se na kon-
cu doda nova točka dnevnega reda, kot sledi:

Predlog razširitve dnevnega reda:
7. Razrešitve in imenovanja članov nad-

zornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Z dnem sprejetja tega sklepa se od-

pokliče član nadzornega sveta Dušan Sen-
čar.

2. Za člana nadzornega sveta se z dnem
sprejetja tega sklepa za štiriletni mandat ime-
nuje Drago Rataj.

3. Zaradi poteka mandata dne 26. 8.
2002 se Jara Kalana od 27. 8. 2002 dalje
ponovno imenuje za člana nadzornega sve-
ta, in sicer za dobo štirih let.

4. Vzame se na znanje sklep vlade Re-
publike Slovenije, številka sklepa
118-22/02 z dne 18. 4. 2002, o razrešitvi
dolžnosti člana prof. Tomaža Zajca in o ime-
novanju dr. Vide Čadonič Špelič za članico
v nadzornem svetu za štiriletni mandat.

Športna loterija, d.d., Ljubljana
Janez Bukovnik
direktor družbe

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/99 S-68335
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/99

z dne 22. 4. 2002 na podlagi drugega od-
stavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Duda, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o. - v stečaju, Mande-
ljčeva pot 3, Kranj.

Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 4. 2002

Objave sodišč
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St 56/2001 S-68336
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Didakta, založništvo in izo-
braževanje d.o.o., Kranjska cesta 13, Ra-
dovljica, ki bo dne 23. 5. 2002 ob 14. uri v
sobi 014/klet tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča v času uradnih ur v ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah
pa tudi popoldne od 14. do 16. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2002

St 7/2002 S-68337
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom Leasing Lampret d.o.o., France-
tova cesta 23, Slovenj Gradec, matična
številka 5391636, šifra dejavnosti 11.303.

II. Odslej se firma dolžnika glasi Leasing
Lampret d.o.o., Francetova cesta 23, Slo-
venj Gradec - v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se določi
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.

IV. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 7. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s predpisano sodno tak-
so in jo dokumentirati z ustreznimi listinami.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 4. 2002

St 91/2001 S-68338
To sodišče je pod opr. št. St 91/2001

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Miometal d.o.o., Zagrebška c. 20, Mari-
bor in njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A - razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku 5 let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere povečane za 1%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Razred B - razred izločitvenega upnika
Eldis d.o.o. Maribor.

Razred C - razred upnika, na katerega
prisilna poravnava nima vpliva, zato gre za
100% poplačilo te terjatve.

Razred D - razred upnikov, ki konvertira-
jo svojo terjatev v osnovni kapital družbe.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
16. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2002

St 11/95 S-68339
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Podjetje za trgovino
Gospar d.o.o. Šempeter pri Gorici, Žni-
daršičeva 15, v stečaju, izven naroka dne
24. 4. 2002 sklenilo:

Stečajni postopek v tej stečajni zadevi
se zaključi.

V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se izbrišejo predho-
dni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2002

St 2/2002 S-68340
To sodišče je s sklepom opr. št. St

2/2002 z dne 24. 4. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Industrijski ser-
vis, podjetje za posredništvo, storitve in
trgovino d.o.o., Mariborska 25/a, Ptuj, in
ga takoj zaključilo, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 4. 2002

St 24/95 S-68341
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Metalna
TPI d.o.o. - v stečaju, Maribor, ki bo dne
29. 5. 2002 ob 11. uri v sobi 330 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2002

St 15/2000 S-68342
To sodišče je v stečajni zadevi nad dol-

žnikom Veritas Vinska akademija d.d.,
Grajska ulica 2, Ptuj - v stečaju, opr. št.
St 15/2000, razpisalo narok za obravnava-
nje osnutka za glavno razdelitev za dne
19. 6. 2002, ob 10.30, soba 26/II.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 4. 2002.

St 12/2002 S-68343
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave

nad dolžnikom SCT Industrija apna Kre-
snice d.d., Kresnice 14, Kresnice za dne
22. 5. 2002 ob 9. uri v sobi 307/III tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizcaije 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 24. 4. 2002

St 51/2001 S-68386
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Fiprom Wire, podjetje za
proizvodnjo in storitve d.o.o., Cesta Že-
lezarjev 8, Jesenice, ki bo dne 28. 5.
2002 ob 14. uri v sobi 014/klet tega sodi-
šča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča v času uradnih ur v ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah
pa tudi popoldne od 14. do 16. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2002

St 32/2002 S-68391
To sodišče objavlja v stečajni zaevi pod

opr. št. St 32/2002 sklep z dne 25. 4.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Euros, Podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, zastopanje in svetovanje d.o.o.,
Cesta IV/27, Velenje (matična številka:
5733677). Odslej se firma glasi: Euros, Po-
djetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in
svetovanje d.o.o., Cesta IV/27, Velenje (ma-
tična številka: 5733677) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

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
4. 9. 2002 ob 14.30 v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2002

St 44/2002 S-68392
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 44/2002 sklep z dne 25. 4.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: E Šport, Konfekcija Šentjur
d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21,
Šentjur (matična številka: 5303478). Od-
slej se firma glasi: E šport, Konfekcija Šen-
tjur d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21,
Šentjur (matična številka: 5303478) - v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

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,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolar-
ske protivrednosti od vsote prijavljenih ter-
jatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.700 SIT) in največ 2000 točk
(34.000 SIT) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 9. 2002 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2002

St 4/2002-19 S-68393

Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Podjetje
za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov
Solidarnost d.d., Murska Sobota, Arhi-
tekta Novaka 4, bo dne 3. 6. 2002 ob 12.
uri, v razpravni dvorani št. 12, pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodi-
šču v času uradnih ur, v sobi št. 413.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 4. 2002

St 63/2002 S-68394
To sodišče je s sklepom St 63/2002

dne 25. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom A Grad inženiring d.o.o.,
Kolonija 1. maja 24B, Trbovlje, matična
številka 5878446, šifra dejavnosti 18.240.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale 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 pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi dokazi o obstoju terjatve in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 9. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2002

Izvršbe in zavarovanja

IN 01/00224 IZ-7534
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. IN Z 01/00224 z dne 11. 4. 2002,
v izvršilni zadevi upnika Marines, Gostinstvo
in trgovina d.o.o. Celje, ki ga zastopa odv.
Marjan Feguš iz Celja, zoper dolžnika Je-
ram Andreja s.p., Podjavorškova 2, Celje,
zaradi prodaje nepremičnine dolžnika in po-
plačila upnika v znesku 9,192.702,22 SIT
s pp, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
predlog upnika po 211. členu ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine, to je stanova-
nja št. 140, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
ulici Opekarniška 12/d, Celje, v 7. nadstro-
pju, v izmeri 60,28 m2 in obsega sobo v
izmeri 10,02 m2, sobo v izmeri 23,05 m2,
kuhinjo v izmeri 10,90 m2, kopalnico v izme-
ri 4,30 m2, predsobo v izmeri 7,25 m2, ložo
v izmeri 3,20 m2, in kletne prostore v izmeri
1,56 m2, skupaj s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter funkcionalnem zemljišču, katerega
je lastnik dolžnik, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 3. 1999.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 4. 2002

Z 42/2002 IZ-7490
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Banke Domžale, d.d., zaradi
zavarovanja denarne terjatve dolžnice Ma-
rinke Hribar Tekavec, v višini 4,750.000
SIT s pp, pod pogoji iz neposredno izvršlji-
vega notarskega zapisa, opr. št. Sv 251/02
z dne 7. 3. 2002, in sicer na stanovanju št.
11, v izmeri 35,70 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka na Tunji-
ški c. 2/a v Kamniku, ki stoji na parc. št.
401/1, k.o. Kamnik. Stanovanje obsega ku-
hinjo, sobo, hodnik, kopalnico in druge pro-

store ter mu pripada solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, napravah in objek-
tih stanovanjskega bloka ter na funkcional-
nem zemljišču.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 4. 2002

In 109/01 IZ-1090
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sod-

nici Bojani Štrukelj Petovič v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, zoper dolžnika 1. Mileta Lekiča, Regento-
va 2a, Ankaran, 2. Milorada Lekiča in 3. Evico
Lekič, zaradi izterjave 13,720.306,90 SIT s
pp in 5,053.271,34 SIT, dne 10. 12. 2001
sklenilo:

Zarubijo se nepremičnine:
1. Poslovni prostor v poslovno stanovanj-

skem objektu Center Ankaran, ki stoji na
parcelah 1363/13, 1363/12, 1314/8,
750/5, 1314/10 in 750/1, vse k.o. Oltra,
št. L4, v izmeri 46,60 m2. Nepremičnina je
last Lekič Milorada in Lekič Evice, na podla-
gi pogodbe št. 278/95 z dne 7. 9. 1995, ki
je overjena pri notarki Nevenki Kovačič iz
Kopra, pod št. Ov 3857/95 z dne 27. 11.
1995.

2. Poslovni prostor v poslovno stanovanj-
skem objektu Ankaran, ki stoji na parcelah
1364/8, 1364/15, 1364/16 in 283/2,
vse k.o. Oltra, v izmeri 44,15 m2, v objektu
A, s solastninsko pravico na skupnih delih,
napravah in prostorih stavbe in pripadajoče-
ga stavbišča, last dolžnika Mileta Lekiča, na
podlagi pogodbe št. 48/98 z dne 17. 2.
1998, ki je overjena pri notarski namestnici
Alenki Ferligoj v Kopru, pod št. Ov
1357/98, dne 2. 4. 1998.

3. Parkirnega mesta v poslovno stano-
vanjskem objektu Ankaran, ki stoji na par-
celah 1364/8, 1364/15, 1364/16 in
283/2, vse k.o. Oltra, št. PP 7, v izmeri
13,50 m2 in št. PP 8, v izmeri 13,50 m2, v
objektu A, s solastninsko pravico na sku-
pnih delih, napravah in prostorih stavbe in
pripadajočega stavbišča, ki je last dolžnika
Mileta Lekiča, na podlagi pogodbe št.
55/98 z dne 4. 3. 1998, ki je overjena pri
notarski namestnici Alenki Ferligoj v Kopru,
pod št. Ov 1358/98, dne 2. 4. 1998.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikove nepremičnine. Dolžni-
kom je prepovedano razpolagati z zarublje-
nimi nepremičninami, jih poškodovati, uni-
čiti ali kako drugače preprečiti plačilo upni-
ci, sicer storijo kaznivo dejanje po 229. čle-
nu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnin
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 2001

Z 98/2002 IZ-7495
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 98/2002 z dne 27. 2.
2002, je bila ena polovica trisobnega sta-
novanja št. 2, v pritličju stanovanjske hiše
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na naslovu Valjavčeva ulica 11, Kranj, v
izmeri 74,50 m2, ki obsega tri sobe, kuhi-
njo, sanitarije, shrambo, ložo in druge pro-
store, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo in
ga je zastavni dolžnik Darko Tomažič, roj.
19. 12. 1967, Valjavčeva ulica 11, Kranj, in
sicer do ene polovice, pridobil po prodajni
pogodbi št. 362-01-406/92 z dne 15. 1.
1993, ki jo je sklenil z Republiko Slovenijo,
na naroku dne 11. 3. 2002 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po posojilni po-
godbi št. 13/02 z dne 13. 2. 2002, v višini
4,140.000 SIT s pripadki, v korist upnika
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2002

Z 336/2001 IZ-10445
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 336/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo trisobno stanovanje v pritličju
stanovanjskega bloka, Planina 25, Kranj, ki
stoji na parceli št. 169/3, vl. št. 218, k.o.
Huje, v skupni izmeri 60,80 m2, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnik
Albin Bele, roj. 27. 8. 1938, Planina 25,
Kranj, pridobil na podlagi prodajne pogod-
be št. 5113 z dne 15. 1. 2001, ki jo je
sklenil s Savo, gumarsko in kemijsko indus-
trijo, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, na naro-
ku dne 8. 8. 2001 zarubljeno za zavarova-
nje denarne terjatve po prodajni pogodbi št.
5113 z dne 15. 1. 2001, v višini
3,093.931 SIT s pripadki, v korist upnice
Save, gumarske in kemijske industrije, d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 404/2001 IZ-12969
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 404/2001 z dne 29. 8.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 4, s
pripadajočo kletjo v Kranju, Stošičeva 5, v
II. etaži, v izmeri 45,20 m2, ki stoji na parc.
št. 326/3, vl. št. 679/001, k.o. Kranj, s
pripadajočim solastninskim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah stanovanj-
ske hiše in funkcionalnega zemljišča, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica
Loti Gasser, roj. 26. 3. 1965, Smledniška
cesta 93, Kranj, pridobila po prodajni po-
godbi z dne 6. 8. 2001 in dodatka k njej z
dne 14. 8. 2001, ki jo je sklenila s Kristino
Velkaverh, Peričeva ul. 17, Ljubljana, na
naroku dne 25. 9. 2001 zarubljeno za zava-
rovanje denarne terjatve po pogodbi o dol-
goročnem tolarskem kreditu z valutno klav-
zulo, št. 00214275001 z dne 13. 8. 2001,
v višini 25.600 EUR s pripadki, v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2001

In 01/00704 IZ-7432
In 01/00686

Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
01/00686, je bil opravljen rubež v korist
upnika Stanovanjskega podjetja Ljubljana
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, stano-
vanja št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se nahaja

v II. nadstropju večstanovanjske hiše na Jak-
čevi ul. 36 (prej Vlahovičeva ul.) v Ljubljani,
last dolžnika Kravcar Vita.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 25. 1. 2002, opr. št. In 01/00704, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 01/000686, na predlog iste-
ga upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002

Z 2002/00405 IZ-7520
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00405, ki ga je dne 10. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
5, v izmeri 43,99 m2, v II. nadstropju, s
pripadajočo shrambo št. 5, v kleti stano-
vanjskega objekta ter parkirnim mestom št.
22, v etaži K-1, vse v objektu št. 7, v stano-
vanjski soseski BS 2/1 Zupančičeva jama,
Kare I, s pravico souporabe skupnih prosto-
rov in naprav, ki služijo objektu kot celoti ter
pravico uporabe na ustreznem delu zemlji-
šča, na katerem stoji stanovanjski objekt, ki
je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. BS 2/1 Kare I - 286/90 z dne
8. 2. 1990, sklenjene s prodajalcem SCT
n.sol.o. Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 51.130 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2002

Z 2002/00416 IZ-7525
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00416, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v II. nadstropju ob-
jekta C, z oznako C.II.19, v izmeri
150,47 m2, od tega stanovanjske površine
84,19 m2, galerija 32,68 m2, in terasa
33,60 m2, s pripadajočo garažo v kleti ga-
ražnega objekta, št. G - 140, v izmeri
18,13 m2 in shrambo v kleti objekta v izmeri
6,36 m2, vse v stanovanjskem objektu Nova
Grbina, na lokaciji Ljubljana-Vič, območje
urejanja Utensilia, s pripadajočim sorazmer-
nim lastniškim delom skupnih prostorov, de-
lov in naprav celotne stavbe in funkcional-
nega zemljišča, ki je last dolžnika, na podla-
gi prodajne pogodbe št. 283/2000-6 z dne
21. 8. 2000 in dodatka št.
283-224/2002-6 k prodajni pogodbi št.
283/2000-6 z dne 25. 2. 2002, oboje skle-
njeno s prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje, d.d. Ljubljana, s prepovedjo od-
tujitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 90.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002

Z 2002/00459 IZ-7526
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00459, ki ga je dne 9. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvoinpolsobnem stanovanju št.
1, v izmeri 54,85 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka na Topni-

ški 35b v Ljubljani in leži na parc. št.
1212/12 neplodno v izmeri 456 m2, vpisa-
ni v vl. št. 1565, k.o. Bežigrad in parc. št.
1204/1 dvorišče v izmeri 3.590 m2, vpisa-
ni v vl. št. 857, k.o. Bežigrad, h kateremu
pripada tudi shramba št. 9 v kleti, v izmeri
5,05 m2, s pripadajočim sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih objekta in napravah, ki služijo stanovanj-
ski hiši kot celoti in na funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžnika
Zorana Martiča, na podlagi pogodbe o pro-
daji stanovanja z dne 13. 9. 2001, overjene
dne 14. 9. 2001 pri notarju Bojanu Podgor-
šku iz Ljubljane pod št. OV-1807/01, skle-
njene med Dušanom Avbrehtom in Mojco
Avbreht kot prodajalcema in dolžnikom kot
kupcem, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
43.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

Z 2002/00254 IZ-7537
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00254, ki ga je dne 4. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 10, v
izmeri 45,35 m2, v stanovanjski zgradbi na
naslovu Ulica Pohorskega bataljona 87,
Ljubljana, stoječi na parc. št. 985, k.o. Bri-
nje, s pripadajočo kletjo in solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah hiše, ki je last zastavitelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 800 z
dne 24. 9. 1993 in aneksa št. 1 h kupopro-
dajni pogodbi z dne 30. 7. 1996, sklenje-
nih s prodajalko Republiko Slovenijo, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 32.200 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00568 IZ-8768
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00568 z dne 16. 4. 2002,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 83, v
izmeri 59,07 m2, v 10. nadstropju stano-
vanjskega objekta na naslovu Zaloška 98,
Ljubljana, stoječega na parc. št. 1073/2 in
delu parc. št. 1071/2, obe k.o. Moste, ki
je last poroka in plačnice Mateje Habič, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 11. 1999, sklenjene s prodajalko Mari-
jo Kirbiš iz Ljubljane, z dnem 16. 4. 2002
zarubljeno v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17,900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002

IN 2001/00139 IZ-6120
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IN 2001/00139 z dne
27. 12. 2001, je bila nepremičnina, po-
slovni prostor – lokal št. 3c, v izmeri
188,93 m2, v kleti poslovnega objekta
P3-Kocljev turn, Kneza Koclja 14, Maribor,
ki leži na parc. št. 1933/2 in parc. št.
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1931/3, k.o. Maribor-Grad, last dolžnice
do 1/2 celote, dne 19. 2. 2002 na naroku
zarubljena v korist upnice Republike Slove-
nije – Ministrstva za finance, Davčne uprave
RS, Davčnega urada Maribor, izpostave v
Mariboru, zaradi izterjave denarne terjatve v
znesku 18,461.748,20 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2002

Z 2001/00 IZ-6531
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 1017/2001 z dne 5. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01035 z dne 6. 3. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega stanovanje št. 3, v I.
nadstropju poslovno-stanovanjskega objek-
ta Polanska c. 1, Slivnica, ki stoji na parc.
št. 392/28, pripisani k vl. št. 184, k.o. Sliv-
nica, katerega izključna lastnica je zastavi-
teljica Milena Maltarić, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 24. 9. 2001, v korist upnika
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen. m.b.H.,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
6.541 EUR s pp, v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2002

Z 2002/00038 IZ-7464
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 1304/2001 z dne 14. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00038 z dne 2. 4. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega štirisobno stanovanje
z oznako S6/5-8, v izmeri 125,93 m2, v V.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z
isto oznako, v velikosti 11,89 m2 in garaž-
nim mestom 91 v drugi podzemni kletni
etaži, Cankarjeva ul. 6f – stanovanjsko po-
slovni in garažni objekt Forum v Mariboru
(na območju med Cafovo ul., Razlagovo ul.,
Cankarjevo ul. in Partizansko cesto), stoje-
če na parc. št. 1208/1, 1210, 1211/1,
1212, 1213/2 in 1158/2, vse k.o. Mari-
bor-Grad, ki je v lasti dolžnika in zastavitelja
Marka Vončine in zastaviteljice Simone Ble-
jc, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 154/1999 z dne 22. 6.
1999 in 1. dodatka h kupoprodajni pogod-
bi z dne 6. 5. 2000 ter 2. dodatka h kupo-
prodajni pogodbi z dne 1. 8. 2001, v korist
upnice Zavarovalnice Maribor, d.d., Can-
karjeva ul. 3, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 14,562.433,20 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00157 IZ-7465
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00157 z dne 2.
4. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 3, v izmeri 64,79 m2, v pritličju stano-
vanjske stavbe in kletne shrambe št. 3, v
izmeri 5 m2, na naslovu Čebelarska ul. 18,

Počehova, Maribor, ki stoji na parc. št.
435/34, k.o. Počehova, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši in funkcionalnem zemljišču, ki je do
celote last Boruta Černčeca, dne 2. 4.
2002 na naroku zarubljena v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za-
radi zavarovanja denarne terjatve v znesku
72.110 EUR v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00002 IZ-7467
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
1574/01-1 z dne 18. 12. 2001, s sklepom
o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00002 z
dne 6. 3. 2002, odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, enoso-
bnega stanovanja št. 54, v IV. nadstropju, v
skupni izmeri 41,52 m2, od tega s pripada-
jočim kletnim prostorom (shrambo) v izmeri
1,32 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Mariboru, Trg Dušana Kvedra 9, ki stoji na
parc. št. 1753/7 in je pripisana k zemlji-
škoknjižnem vložku vlož. št. 57, k.o. Spod-
nje Radvanje, ki je last dolžnika-zastavitelja,
na osnovi kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne pri notarki Bredi Horvat, opr. št. SV
242/2000-1 z dne 15. 3. 2000, med pro-
dajalko Jolando Kralj iz Maribora in dolžni-
kom-zastaviteljem kot kupcem, v zavarova-
nje denarne terjatve upnice Grawe zavaro-
valnice, d.d., Gregorčičeva 39, Maribor, v
višini 6,541.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2002

Z 2002/00016 IZ-7478
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št. SV
1365/2001 z dne 19. 12. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00016, dne 29. 3. 2002 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo: poslovno-pisarniških prostorov, ki ob-
segajo prostore v medetaži v izmeri
24,95 m2, v prvi etaži 138,04 m2 in v drugi
etaži 138,04 m2, vse v poslovno-stanovanj-
skem objektu v Mariboru, Razlagova 11, sto-
ječega na parc. št. 1007 in 1005, pripisanih
k vl. št. 354, k.o. Maribor Grad, s sorazmer-
nim deležem na skupnih delih in prostorih
objekta in funkcionalnega zemljišča, last dol-
žnika Marinka Zlateva, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 006/2001 z dne 3. 12.
2001, sklenjene s prodajalcema Gradis In-
ženiring, d.d., Ljubljana in Komunaprojekt,
d.d., Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Hypo-Alpe-Adria Bank, d.d., Ljublja-
na, v višini 105.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2002

Z 2001/01095 IZ-7482
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki

neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 1408/2001 z dne 21. 12. 2001, v skla-
du s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01095, dne 29. 3. 2002 opravilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemlji-
ško knjigo – poslovnega prostora št. 7-N, v
izmeri 52,79 m2, ki se nahaja v prvem nad-
stropju in poslovnega prostora št. B-201, v
izmeri 171,526 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju poslovne stavbe na Partizanski
13/a v Mariboru, stoječe na parc. št.
1206/1, pripisani k vložni št. 1262, k.o.
Maribor Grad, s pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe
in funkcionalnega zemljišča, last zastavitelja
Prosan, d.o.o., Ruše, na podlagi kupopro-
dajnih pogodb št. 02/96-ICM/P z dne
28. 1. 1997 in št. 23/94 z dne 15. 11.
1994, sklenjenih s prodajalcem Intering,
d.o.o., Murska Sobota, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Hypo-Alpe-Adria Bank,
d.d., Ljubljana, v višini 154.100 EUR s pp,
do dolžnika Dodoma, d.o.o., Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2002

Z 2002/00068 IZ-7509
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00068 z dne
20. 3. 2002, je bila ustanovljena na garso-
njeri št. 18, v III. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Goriška ulica 12, sto-
ječe na parc. št. 0611/000, prip. vl. št.
1305, k.o. Sp. Radvanje, v tlorisni velikosti
23,46 m2, last zastavitelja Siniše Radinović
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 8. 5. 1997, zastavna pravica v korist
upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2002

Z 2002/00204 IZ-7540
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00204 z dne
11. 4. 2002, je bila ustanovljena na lokalu
št. 1, v objektu F S-23, ki stoji na parc. št.
80, k.o. Spodnje Radvanje, v izmeri
58,60 m2, last zastaviteljev Vukašina Dra-
ganiča in Kostance Draganič, vsakega do
1/2 celote, na podlagi pogodbe št.
3815-717-13.2.2BN z dne 3. 3. 1988,
sklenjene z Gradbenim podjetjem Stavbar
Maribor, zastavna pravica v korist upnika
Draga Kreslina, s.p., Poslovne storitve Atri-
um, Titova 65, Slovenska Bistrica, PE Mari-
bor, Ptujska cesta 84, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 2,325.631,08
SIT s pp oziroma 10.436 EUR s pp, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan sklenitve sporazuma.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

Z 2002/00202 IZ-7542
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00202 z dne
11. 4. 2002, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 3, v izmeri 132,93 m2, ki obsega
kuhinjo, tri sobe, hodnik, stranišče, kopal-
nico ter balkon s pritiklinami (dva kletna pro-
stora), v pritličju stanovanjske stavbe v Mari-
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boru, Maistrova ulica 1, ki stoji na parc. št.
936, pripisani vl. št. 553, k.o. Maribor-grad,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 1. 2002, zastavna pravica v korist upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,017.759,77 SIT s pp oziroma
71.900 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

Z 2002/00228 IZ-7545
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00228 z dne
11. 4. 2002, je bila ustanovljena na triinpol-
sobnem stanovanju št. 18, v lameli III., Štan-
tetova 28, v izmeri 84,55 m2, v 4. nadstrop-
ju, s kletjo in shrambo v izmeri 3,50 m2, na
parc. št. 1009, k.o. Spodnje Radvanje, last
dolžnikov Nataše Borec in Jožeta Borca,
vsakega do 1/2 celote. Stanovanju pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču večstano-
vanjske hiše, v kateri se nahaja, na podlagi
prodajne pogodbe št. 3277-752/47 z dne
30. 12. 1982, zastavna pravica v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
76.306,48 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

Z 8/2002 IZ-7500
Na podlagi sklepa opr. št. Z 8/2000, ki

ga je dne 8. 3. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na
stanovanju v izmeri 92,50 m2, v I. nadstro-
pju objekta večstanovanjske hiše na naslo-
vu Pirjevčeva 7, Solkan, stoječega na parc.
št. 3400, k.o. Solkan, s pripadajočim pod-
strešjem v izmeri 99 m2, garažo in kletnimi
prostori v izmeri 44,80 m2, katerega je dol-
žnik pridobil na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene v obliki notarskega zapisa, opr.
št. Sv 283/01 z dne 6. 4. 2001, notarke
Eve Lučovnik iz Nove Gorice, od prodajalca
Di Falco Bruna, Grgar 134, ki je do celote
last dolžnika Črni Drim d.o.o., Nova Gorica,
Prvomajska 4, Nova Gorica, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove kreditne banke Ma-
ribor d.d., področje Nova Gorica, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 2002

Z 22/2002 IZ-7501
Na podlagi sklepa opr. št. Z 22/2002,

ki ga je dne 22. 3. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanju v prvem nadstropju z oznako
I.2, v ocenjeni izmeri 44,83 m2, kot posa-
meznem etažnem delu, ki se nahaja v se-
verni stanovanjski hiši v Vrtojbi, stoječi na
parc. št. 2853, k.o. Vrtojba ter na solastni-
škem deležu na skupnem funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih prostorih, objektih,
delih in napravah, ki ga je prvi dolžnik Kova-
čič Severin pridobil na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe za stanovanje z dne 2. 7. 2001,

overjene pri notarki Zdenki Gustinčič pod
opr. št. OV 492/2002, dne 26. 2. 2002, in
aneksa k tej pogodbi z dne 11. 2. 2002,
OV št. 493/2002, od prodajalca družbe
Mit d.o.o. iz Nove Gorice, ki je last prvega
dolžnika Severina Kovačiča, Prekomorskih
brigad 2, Šempeter pri Gorici, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Vipa d.d. Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,051.689,90 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 4. 2002

Z 01/00316 IZ-7471
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zava-

rovanje denarne terjatve opr. št. Z
01/00316 z dne 19. 3. 2002, je na po-
slovnem prostoru v izmeri 50,20 m2, ki je
označen s št. B 13 in se nahaja v pritličju
objekta B, v kompleksu Trgovsko poslovne-
ga centra Bršljin v Novem mestu, s pripada-
jočim deležem funkcionalnega zemljišča in
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah, zgrajenega na parc. št. 293/1, vpi-
sani v vl. št. 1357, k.o. Novo mesto in na
parc. št. 295 in 290, vpisane v vl. št. 1359,
k.o. Novo mesto, last dolžnice oziroma za-
staviteljice Liljane Vučković, Jakčeva ul. 11,
Novo mesto, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 24. 11. 1999, sklenjene med proda-
jalcem Bojanom Jerančičem, roj. 30. 11.
1950, Stopiče 86, Stopiče in dolžnico ozi-
roma zastaviteljico Liljano Vučković, z rube-
žem pridobljena zastavna pravica v korist
upnice Mladinske knjige trgovine d.d., Slo-
venska cesta 29, Ljubljana, za znesek
8,000.000 SIT s pp, razvidnimi iz citiranega
sklepa o zavarovanju proti dolžniku.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2002

Z 02/00058 IZ-7473
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zava-

rovanje denarne terjatve, opr. št. Z
02/00058 z dne 19. 3. 2002, je na dvoso-
bnem stanovanju v izmeri 54,40 m2, v I.
nadstropju stanovanjske stavbe v Novem
mestu, na naslovu Jakčeva 16, last Damja-
na Damjanoviča, roj. 13. 12. 1955, Petkov-
škovo nabrežje 45, Ljubljana, pridobljeno
na podlagi darilne pogodbe z dne 28. 10.
1996, sklenjene med Justino Damjanovič,
roj. 2. 10. 1931, Jakčeva ulica 16, Novo
mesto, kot darovalko in Damjanom Damja-
novičem kot obdarjencem, z rubežem pri-
dobljena zastavna pravica v korist upnice
Slovenske investicijske banke d.d., Čopova
38, Ljubljana, za znesek 5,000.000 SIT s
pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavaro-
vanju proti dolžniku.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2002

Z 40/2002 IZ-7502
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 427/02 z
dne 2. 4. 2002, zaradi zavarovanja upniči-
ne (Abanka, d.d., Ljubljana) denarne terja-
tve z zastavno pravico na nepremičnini v
lasti zastavnega dolžnika Mambo Kings, tr-
govina, gostinstvo, glasbena produkcija in
agencija, Vasiljević, k.d., zarubi poslovno
stanovanjski prostor – lokal, označen z B/L

3, v pritličju objekta B, v izmeri 46,46 m2, z
zunanjo površino pod arkado v izmeri
18,14 m2 in zunanjo površino v izmeri
25,92 m2 ter shrambo št. SH 3, v izmeri
6,13 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
sko poslovnega objekta v Simonovem zali-
vu na parc. št. 2275, 2276/1, 2276/3,
2276/4, 2278 in 2279, k.o. Izola mesto, s
souporabo skupnih prostorov in naprav, ki
služijo objektu kot celoti, ter pravico soupo-
rabe zemljišča, ki objektu služi za nemote-
no uporabo, pridobljenim na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 22. 2. 2002, skle-
njene med B.I. Consult, d.o.o., Vandotova
ul. 65, Ljubljana, kot prodajalcem in dolžni-
kom kot kupcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 4. 2002

Z 02/00010 IZ-6111
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00010, ki ga je dne 8. 3. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 30, v IV. nad-
stropju večstanovanjske hiše na naslovu Ja-
vornik 60 v Ravnah na Koroškem, v skupni
izmeri 59,90 m2, ki je last dolžnice Marte
Benetik, Javornik 60, Ravne na Koroškem,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja št. 31 z dne 17. 9. 1993,
sklenjene med prodajalcem TP Nama Ljub-
ljana d.o.o., in kupcem Marto Glavica, za-
stavna pravica v korist upnice Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
5,139.860,69 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 3. 2002

Z 02/00033 IZ-7567
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00033, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na nepremičnini, in sicer sta-
novanju št. 7, v izmeri 80,71 m2 z 7,98 m2

kleti, v II. nadstropju stanovanjske hiše Ob
Suhi 3a, Ravne na Koroškem, stoječe na
parc. št. 211, k.o. Ravne, ki je last dolžnika
in zastavitelja Antona Goloba na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 28. 1. 2002,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom RS in kupcem, dolžnikom in zasta-
viteljem Antonom Golobom, zastavna pravi-
ca v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirane zadruge z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 22, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
22.000 EUR.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 4. 2002

Z 02/00052 IZ-6568
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici z dne 25. 3. 2002, opr.
št. Z 02/00052, je bila ustanovljena na tri-
inpolsobnem stanovanju v izmeri
103,34 m2, št. 8, v pritličju večstanovanj-
ske hiše na Partizanski 43, v Slovenski Bis-
trici, ki stoji na parcelni št. 793, k.o. Slo-
venska Bistrica, last Darje Šljivar, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 15. 11. 1993, sklenjene s
prodajalko Občino Slovenska Bistrica, za-
stavna pravica v korist upnice Raiffeisen-
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bank Leibnitz, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 35.610 EUR, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila oziroma izterjave, kar
znaša na dan vložitve tega predloga
7,941.030 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 25. 3. 2002

Z 2002/00060 IZ-7508
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2202/00060, ki ga je dne 9. 4. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila ustanov-
ljena ter s prepovedjo odtujitve in obremeni-
tve na stanovanju v stanovanjski hiši Šuštar-
jeva 26 v Trbovljah, št. 1, v nizkem pritličju, v
skupni izmeri 50,57 m2 (stanovanjska hiša
stoji na parc. št. 773/6, k.o. Trbovlje, vpisa-
ni v zemljiški knjigi tukajšnjega sodišča), ki je
last zastavitelja Damjana Mizorija, rojenega
5. 5. 1968, stanujočega Pintarjeva 26, Za-
gorje, zastavna pravica v korist upnice Ban-
ke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c,
Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 4. 2002

In 29/2001 IZ-7579
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni

sodnici-svetnici Alenki Kranjc, v izvršilni za-
devi upnice Komunale Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, Trebnje, ki jo zastopa odvetnik Alojz
Bandelj iz Trebnjega, zoper dolžnico Zdenko
Kisovec, Roje 2, Mirna, zaradi plačila 9.258
SIT s pp, plačila 1.848,70 SIT s pp, plačila
4.757,70 SIT s pp, plačila 5.296,80 SIT s
pp, plačila 7.584,20 SIT s pp, plačila
11.327,90 SIT s pp, na naroku za opravo
rubeža nepremičnine po 211/2 členu ZIZ, v
navzočnosti pooblaščenca upnika, odvetni-
ka Alojza Bandlja in odsotnosti pravilno vab-
ljene dolžnice, dne 27. 3. 2002 sklenilo:

opravi se rubež nepremičnine dolžnice
stanovanja št. 3, v pritličju stanovanjske stav-
be na naslovu Roje št. 2, Mirna, v izmeri
13,31 m2.

Zapisnik o rubežu bo razglašen tudi na
sodni deski sodišča.

K izvršbi opr. št. In 01/29, pristopijo
izvršilne zadeve opr. št. In 01/30, opr. št.
In 01/31, opr. št. In 01/32, opr. št. 01/33
in opr. št. 01/34.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 27. 3. 2002

Z 2001/00140 IZ-7477
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom opr.

št. Z 2001/00140 z dne 25. 1. 2002, v
postopku zavarovanja denarne terjatve upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, do
dolžnika Ivana Djuriča, Petrovče 10, Zasebna
ambulanta, dr. Ivan Djurič, Petrovče 33, Pet-
rovče, v višini 700.000 ATS v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije s
pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
na podlagi sporazuma strank, po 251. členu
Zakona o izvršbi in zavarovanju, opravilo ru-
bež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v

zemljiško knjigo, in sicer nepremičnine po-
slovnega prostora št. 7, v skupni izmeri
74,35 m2, ter poslovnega prostora št. 8, v
izmeri 40,20 m2, oba v I. nadstropju poslov-
no-stanovanjskega objekta v Petrovčah 33,
ležečega na parc. št. 384/17 in 389/1, vpi-
sani v vl. št. 1068, k.o. Petrovče, katerih la-
stnik je dolžnik, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, št. 2/99 z dne 9. 3. 1999, overjene
pri notarju Antonu Rojcu iz Celja, dne 25. 5.
1999, pod št. OV 3119/99 in aneksa k nave-
deni pogodbi z dne 21. 9. 2001, overjenega
pri notarju Antonu Rojcu iz Celja, dne 10. 10.
2001, pod št. OV 6045/01 ter na podlagi
kupoprodajne pogodbe, št. KP20/98 z dne
11. 3. 1999, overjene pri notarju Antonu Roj-
cu iz Celja, dne 1. 6. 1999, pod št. OV
3275/99 in aneksa k navedeni pogodbi z
dne 21. 9. 2001, overjenega pri notarju Anto-
nu Rojcu iz Celja, dne 16. 10. 2001, pod št.
OV 6177/01.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 4. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 213/2001 SR-7512
Okrožno sodišče v Krškem je v pravdni

zadevi tožeče stranke Boženke Gudelj, Gre-
gorčičeva 13, Brežice, ki jo zastopa odvetni-
ca Božena Vučajnik iz Brežic, zoper toženo
stranko Gudelj Pera, neznanega bivališča,
zaradi razveze zakonske zveze sklenilo:

tožencu Gudelj Peru, roj. 23. 7. 1960 v
Sarajevu, sedaj neznanega bivališča, se po
drugem odstavku 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi kot začasna zasto-
pnica Kristina Jalovec, odvetnica iz Krške-
ga.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 3. 2002

I P 430/98 SR-7499
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, ki jo zastopa Biserka Avsec,
odvetnica iz Ljubljane, zoper toženi stranki
1. Bratič Mirko in 2. Bratič Radojka, Novi
trg 1, Ljubljana, zaradi izpraznitve in izroči-
tve stanovanja (pcto 150.000 SIT), dne
28. 3. 2002 sklenilo:

toženima strankama Bratič Mirku in Bra-
tič Radojki se postavlja začasna zastopnica
Mateja Maček, odvetnica iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala toženi
stranki v pravdni zadevi opr. št. I P 430/98,
dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo sporočil sodišču, da jima je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2002

I 1997/14783 SR-7564
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, ljubljana, ki jo zastopa od-
vetnica Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper
dolžnika Geržinić-Cvetko Ireno, Rožna doli-
na c. V/35, Ljubljana, zaradi izterjave
586.594,90 SIT, dne 5. 4. 2002 sklenilo:

dolžnici Geržinič Cvetko Ireni se na pod-
lagi 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Breznik Dejan, Obrežna cesta 2 iz
Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen poob-
laščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002

I 2000/01070 SR-7565
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa od-
vetnica Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper
dolžnika Topolnik Mirana, Ptujska 27, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 75.404,90 SIT, dne
5. 4. 2002 sklenilo:

dolžniku Topolnik Miranu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Kenda Oražem Anko, Slovenska c. 55
iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002

I 714/2001 IZ-7566
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršil-

ni zadevi upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Področje Nova Gorica, zoper dol-
žnico Sabino Uršič, sedaj neznanega bivali-
šča (prej Ulica 25. maja 3, Nova Gorica),
zaradi izterjave denarne terjatve, dne 12. 4.
2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Sabini Uršič, neznanega bivališča,
postavi začasnega zastopnika Vojka Krivca
iz Nove Gorice, Sedejeva ulica 6, ki bo
dolžnico zastopal v izvršilni zadevi z opr. št.
I 714/2001, vse dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sdoišče v Novi Gorici
dne 12. 4. 2002

In 37/2000 SR-7484
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovšči-
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na 4, zoper dolžnika Trinkaus Ivana, Budna
vas 15a, Šentjanž, zaradi izterjave
276.935,90 SIT s pp, dne 29. 3. 2002, v
skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršil-
nem postopku sklenilo:

dolžniku Ivanu Trinkausu, Budna vas
15a, Šentjanž, se postavi začasni zastopnik
odvetnik Zdravko Groboljšek, Trg svobode
9, Sevnica.

Začasni zastopnik bo v zgoraj navede-
nem postopku zastopal dolžnika, dokler ne
bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler ne bo center
za socialno delo sporočil, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 3. 2002

Oklici dedičem

D 34/1998 OD-6553
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku zapuščinski postopek po pokojni Ma-
vrin Zlati, rojeni 26. 4. 1905, nazadnje sta-
nujoči Hrastinska pot 23, Brežice, ki je umr-
la 26. 11. 1997.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Mavrin Zlati, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 3. 2002

I D 84/2000 OD-7561
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru je v

teku zapuščinski postopek po pok. Ani Ko-
vač, roj. 20. 1. 1912, nazadnje stanujoči
Spodnje Hoče, Stara cesta 66, umrli 2. 11.
1999.

Sodišče poziva vse dediče pokojne in
vse, ki bi jim bilo karkoli znanega o dedičih
pokojne, da to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Mariboru.

Po poteku enega leta po tem oglasu bo
sodišče odločilo na osnovi podatkov, s ka-
terimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

D 763/92 OD-8809
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Alojziji Ditrih, roj.
13. 6. 1906, nazadnje stanujoči Zgornji Du-
plek 148, umrli 29. 2. 1992.

Po podatkih s katerimi razpolaga sodi-
šče, so dediči po pokojni tudi njeni vnuki
Adi Šenk, Fredi Šenk in Ervin Šenk. Sodi-
šču ni znano, kje dediči prebivajo.

Sodišče poziva navedene dediče in vse
druge, ki mislijo, da imajo pravico do dedo-
vanja, da se v roku enega leta po objavi
oklica priglasijo Okrajnemu sodišču v Mari-
boru.

Eno leto po objavi oklica bo sodišče
odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2002

D146/99 OD-8808
D 208/2001

Pri tukajšnjem sodišču tečeta zapuščin-
ska postopka po pok. Antonu Jugu, pok.
Mihaela, roj. 6. 6. 1938, iz Borjane št. 76,
ki je umrl 24. 4. 1999 in po pok. Avguštinu
Jugu, pok. Mihaela, roj. 3. 5. 1924, iz Ar-
gentine, San Jose 757, Muniz, Buenos Ai-
res, ki je umrl 23. 8. 1988.

V teh zapuščinskih postopkih je bilo med
drugim ugotovljeno, da bi prišli v poštev za
dedovanje na podlagi zakona tudi otroci bra-
tranca zapustnikov Avguština Juga ter bra-
tranci zapustnikov tudi pokojne tete zapustni-
kov Marije Taucher, pri čemer niso znani
njihovi osebni podatki niti kje stanujejo, zato
sodišče s tem oklicem poziva vse, da se v
roku enega leta od objave tega oklica zglasi-
jo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 4. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 135/2002 Rg-8791
Družba KONTO, ekonomsko, davčno

svetovanje in storitve, Škofja Loka,
d.o.o., s sedežem Podlubnik 1c, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/1285/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Rav-
nik Marija, Podlubnik 156, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2002

LJUBLJANA

Srg 00567/2002 Rg-7552
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe CL, Podjetje
za storitve, trgovino in promet z nepremični-
nami, d.o.o., Kočevje, Reška c. 5a, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe CL, d.o.o.,
Kočevje, Reška c. 5a, objavlja sklep:

družba CL, Podjetje za storitve, trgo-
vino in promet z nepremičninami, d.o.o.,
Kočevje, Reška c. 5a, reg. št. vl.
1/10380/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 15. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lipovec Cveto, Stara Cer-
kev 29, Stara Cerkev, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,510.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,510.000 SIT prenese
v celoti na Lipovec Cvetota.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002

Srg 01449/2002 Rg-7554
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Morton, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Polan-
škova 40, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Marolt Anton, Hacquetova ulica 8, Ljublja-
na, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Morton, d.o.o., Ljubljana, Polanškova
40, Ljubljana, objavlja sklep:

družba MORTON, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Polanškova 40, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/04406/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 7. 2. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Počervina Žiga, Rovtar-
ska 19, Logatec, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,738.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,738.000 SIT prenese
v celoti na Počervina Žigo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002

Srg 01454/2002 Rg-7555
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Energetski
sistemi za okolje, Podjetje za inženiring,
d.o.o., Rovšnikova ulica 2, Ljubljana, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Energetski
sistemi za okolje, d.o.o., Rovšnikova ulica
2, Ljubljana, objavlja sklep:

družba ENERGETSKI SISTEMI ZA
OKOLJE, Podjetje za inženiring, d.o.o.,
Rovšnikova ulica 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/16628/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 31. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelji so Jama Vladimir, Ulica bra-
tov Komel 6, Ljubljana, Poljšak Miran, Av-
gustinčičeva ulica 21, Ljubljana, Robič An-
drej, Klopčičeva ulica 4, Ljubljana in Mrhar
Franc, Pod lipami 18, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 51,500.000 SIT, ki pre-
vzemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 51,500.000 SIT prene-
se v celoti na Jama Vladimirja, Poljšak Mira-
na, Robič Andreja in Mrhar Franca.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

Srg 02297/2002 Rg-8786
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe IB – EKON,
družba za svetovanje in ekonomske analize,
d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe IB – EKON,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, Ljubljana,
objavlja sklep:

družba IB – EKON, družba za svetova-
nje in ekonomske analize, d.o.o., Dunaj-
ska 106, Ljubljana, reg. št. vl.
1/13290/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 3.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zupanič Zvonko, Ulica
bratov Učakar 62, Ljubljana in Borštnar Jo-
že, Kidričeva 75, Trzin, z ustanovitvenim
kapitalom 80,000.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 8,000.000 SIT prenese
v celoti na Zupanič Zvonka in Borštnar Jo-
žeta.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2002

Srg 11411/2001 Rg-15612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
Loctite, podjetje za strokovno svetovanje in
trgovino, d.o.o., Kajuhova 17, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Locti-
te, d.o.o., objavlja sklep:

družba LOCTITE, podjetje za strokov-
no svetovanje in trgovino, d.o.o., Kaju-
hova 17, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 7. 2001.

Vse obveznosti družbe do tretjih oseb in
države so poplačane, urejena so vsa ra-
zmerja z delavci.

Ustanovitelj in družbenik z ustanovitve-
nim kapitalom 2,107.569 SIT je Henkel
Central & Eastern Europe G.m.b.H., Er-
dbergstrasse 29, Wien, Avstrija. Morebitno
premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe,
prevzame družbenik. Družbenik prevzema
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe, za kar odgovarja z
vsem svojim premoženjem.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001

NOVA GORICA

Srg 351/2002 Rg-7448
Družba JA.PEN, Trgovina in trgovin-

ske storitve, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Tominčeva ulica 8, Solkan, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regis-
tru s št. 1-2097-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice dru-
žbe z dne 20. 3. 2002.

Ustanoviteljica družbe je Kragelj Ličen
Jana, Solkan, Tominčeva ulica 8, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice 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 28. 3. 2002

Srg 363/2002 Rg-7457
Družba IKO TRADE, Uvoz-izvoz in tr-

govina, d.o.o., s sedežem Vogrsko 54,
Volčja Draga, vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Novi Gorici, v registru s št. 1-3949-00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanoviteljev družbe z dne 25. 3. 2002.

Ustanovitelji družbe so Žižmond Edvin,
Vogrsko 136, Volčja Draga, Sadikaj Sadik,
Lukežiči 10, Renče in Macuzzi Bogdan, Bri-
gatta Re 20 A, Gorica, Italija, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

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 3. 4. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

MATEAS d.o.o., Brnčičeva 13, Ljublja-
na-Črnuče, štampiljko pravokotne oblike z
napisom Mateas d.o.o Ljubljana.
gnn-86033

Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, Šut-
na 39, preklicuje:

– žig OŠ Toma Brejca številka 2 – dveh
velikosti: žiga sta okrogle oblike z napisom
Osnovna Šola Toma Brejca Kamnik – 2, v
sredini pa je državni grb;

– prazne čeke od številke 7809589 do
7809600, izdane pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, enota Kamnik.
Ob-68377

Priglasitveni list

Bučar Avgust s.p., Prevoz blaga, Ulica
bratov Učakar 100, Ljubljana, odločbo o
obrtnem dovoljenju,
št. 032596/0112/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-86086

Ivančič Janez, Lovrenc na Dravskem po-
lju 121/d, Lovrenc na Dravskem polju,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 060249,
izdana dne 10. 7. 1996. gny-85997

Jančar Anton s.p., Avtoprevozništvo in
težka gradbena mehanizacija, Zg. Besnica
9, Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravil-
na št. 26-786/94, MŠR 5214650, izdan
dne 25. 5. 1994. gnt-85777

Krajnc Ivan, Vorohova 43, Bistrica ob
Dravi, priglasitveni list, opravilna
št. 068-116/94, izdan dne 22. 4. 1994.
gnb-85995

Lenič Tomaž, Ul. bratov Učakar 116,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-352/95, izdan dne 4. 10. 1995.
gno-85882

Majer Peter, Zg. Gorje 12/a, Zgornje
Gorje, priglasitveni list, opravilna
št. 44-0558/94, izdan dne 1. 7. 1994.
gnq-85905

Markun Dare, Kamna Gorica 9, Kamna
Gorica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-2218/99, izdan dne 1. 8. 1999.
gny-85722

Medved Zorka, Zalog, Glinje 5/a, Cerk-
lje na Gorenjskem, priglasitveni list, opravil-
na št. 18-1782/95, izdan dne 18. 10.
1995. gnx-85723

Mihev Bojan s.p., Cankarjeva 15, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
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št. 064-0220/94, izdan dne 18. 1. 1994.
gnz-85996

Miljavec Karlo, Zoletova ulica 5, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 033456/1846/00-37/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnx-85948

Oven Božidar, Velika Loka 26, Velika
Loka, priglasitveni list, opravilna
št. 057-069/94, izdan dne 1. 4. 1994.
gnr-85904

Pavlinek Branimir, Konšakova 14, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3968/95. gns-85903

Ravnihar Alojz, Trstenik 14, Golnik, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-115/94, iz-
dan dne 7. 3. 1994. gnw-85824

Ravnihar Alojz, Trstenik 14, Golnik,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 014916/2794/00-54/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnc-85794

SGP GORICA d.d., Erjavčeva 19, Nova
Gorica, obrtno dovoljenje,
št. 00487/3064/00-47/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnd-86043

Sirc Franc, Mladinska 23/a, Bled, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-1885/97, iz-
dan dne 1. 1. 1997. gnr-86079

Vehovec Bogdan s.p., Mlakarjeva 68,
Šenčur, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 075242/4576/01-28/2001, izdana
dne 18. 6. 2001. gnw-85724

Vošinek Jurij, Bevkova 15, Ankaran –
Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-613/94, izdan dne 21. 3.
1995. gnv-86000

Zalar Marjan, Lesmont, Župeno 5, Cer-
knica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 010504/0189/00-14/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnn-85833

Potne listine

Alagić Mirnes, Cesta 1. maja 40, Jese-
nice, potni list, št. AA 661937, izdala UE
Jesenice. gng-86069

Ambruš Tomaž, Globoko 70/c, Globo-
ko, potni list, št. BA 877665, izdala UE
Brežice. gnu-85676

Arko Maša, Črnivška 5, Kamnik, potni
list, št. BA 627999, izdala UE Kamnik.
gnl-85860

Aručaj Ešref, Bezenškova 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 710657, izdala UE Ljublja-
na. gnn-85708

Aručaj Fahrije, Bezenškova 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 244836, izdala UE Ljublja-
na. gno-85707

Bizilj Alenka, Cesta heroja Vasje 17/a,
Moravče, potni list, št. CA 37719, izdala
UE Domžale. gnp-85906

Brezigar Barbara, Rožna dolina, Pod gri-
čem 29, Nova Gorica, potni list, št. AA
779967, izdala UE Nova Gorica.
gni-86113

Brulc Simona, Urhova 5, Komenda, pot-
ni list, št. BA 127372, izdala UE Kamnik.
gnf-86116

Čater Andreja, Praše 49, Mavčiče, potni
list, št. BA 157005. gnd-85968

Čirić Enver, Na peči 2, Ljubljana, potni
list, št. AA 316147, izdala UE Ljubljana.
gns-85928

Čolak Tatjana Angela, Dositejeva 29, Be-
la Crkva – Srbija, potni list, št. BA 210145.
gny-85972

Despotović Saša, Živinozdravska ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. BA 845343, izdala
UE Ljubljana. gnp-85806

Dobnik Drago, Kungota pri Ptuju 40, Kidri-
čevo, potni list, št. AA 988290. gng-86065

Dobrnjić Sabina, Gregorčičeva 6, Tol-
min, potni list, št. BA 939309. gnw-86049

Dobrnjić Salim, Gregorčičeva 6, Tolmin,
potni list, št. BA 939358. gnx-86048

Esih Branko, Industrijska 8, Ruše, potni
list, št. BA 509840. gnu-85926

Flere Branka, Videm 38, Dol pri Ljublja-
ni, potni list, št. AA 303598, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-86085

Flere Robert, Videm 38, Dol pri Ljublja-
ni, potni list, št. AA 303599. gnl-85885

Funda Jože, Vrtojba, Cesta na Čuklje 1,
Nova Gorica, potni list, št. P 00224550.
gnm-85959

Furlan David, Brilejeva 9, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 889313, izdala UE Ljubljana.
gnm-86034

Gudlih Ksenja, Ul. Malči Beličeve 113,
Ljubljana, potni list, št. BA 681817, izdala
UE Ljubljana. gny-85872

Hočevar Ivana, Anžurjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P 00222855. gnl-85910

Hočevar Jana, Anžurjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P 222372. gnk-85911

Horvat Matjaž, Slovenska 38/a, Maribor,
potni list, št. AA 135032. gnu-85876

Jašarević Jasmina, Ulica borcev 9, Por-
torož – Portorose, potni list, št. BA 576326,
izdala UE Piran. gnn-85758

Jeriček Albina, Pristava 1, Novo mesto,
potni list, št. BA 194114. gnx-85923

Klobčar Vera, Smrečnikova 31, Novo me-
sto, potni list, št. AA 896156. gnz-86046

Kobilica Leopold, Šentrupert 93/a, Šen-
trupert, potni list, št. BA 146549.
gnu-86126

Komac Jani, Vogrsko 158/e, Volčja Dra-
ga, potni list, št. P00011630. gnm-86109

Kos Marjeta, Gašperšičeva 23, Ljublja-
na, potni list, št. AA 114052, izdala UE
Ljubljana. gne-85867

Kosi Metka, Ul. Draga Brezarja 14,
Kranj, potni list, št. AA 346132. gnx-85873

Kostelec Mojca, Drašiči 13, Metlika, pot-
ni list, št. AA 339365. gns-86053

Krajnčič Dušan, Ul. 28. maja 59, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 453278, izdala UE
Ljubljana. gno-86032

Krivec Ksenija, Gajska cesta 21, Kanal,
potni list, št. AA 984435, izdala UE Nova
Gorica. gnm-86059

Kržič Gabrijel, Kožljek 3/a, Begunje pri
Cerknici, potni list, št. AA 096980.
gno-86082

Lah Tadeja, Soussenska ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 476712, izdala UE
Ljubljana. gnt-86102

Lesar Damijan, Podova 1, Rače, potni
list, št. AA 650253. gnx-85673

Lukovnjak Brigita, Kocljeva ulica 3, Gor-
nja Radgona, potni list, št. AA 519559, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnr-85829

Majdič Peter, Skopska 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. CA 19003, izdala UE Ljubljana.
gnu-85801

Majstorović Zdenko, Titova 39, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 513396. gnp-85856

Mali Ivan, Golnik 173, Golnik, potni list,
št. AA 765847. gnx-85773

Mali Ružica, Golnik 173, Golnik, potni
list, št. AA 765845. gny-85772

Malinič Sandi, Prečna pot 8, Grosuplje,
potni list, št. BA 983224, izdala UE Gro-
suplje. gnh-86139

Martinčič Jožef, Ulica IX. korpusa 5, Po-
stojna, potni list, št. AA 338412, izdala UE
Postojna. gnz-85821

Martinović Petra, Cesta zmage 73, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. BA 998318.
gnc-86094

Maurič Saša, Gregorčičeva 22, Maribor,
potni list, št. CA 2243. gnf-85966

Mesarič Anja, Vošnjakova 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 616184, izdala UE Ljublja-
na. gnu-85851

Modrijan Niko, Koblarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, potni list, št. P00038992. gnj-85887

Momirović Zoran, Mislinjska Dobrava 69,
Mislinja, potni list, št. P 00073709.
gno-86057

Mustedanagič Enver, Cesta v Pečale 34,
Ljubljana, potni list, št. BA 885168, izdala
UE Ljubljana. gnw-85849

Nemec Miha, Pšata 46, Domžale, potni
list, št. AA 144626, izdala UE Domžale.
gny-86022

Ocvirk Terezija, Konjsko 1, Šmartno v
Rožni dolini, potni list, št. AA 847870.
gnh-85739

Oprešnik Božidar, Jenkova 2, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 185234, izda-
la UE Koper. gnh-86039

Orač Roman, Im Spektefeld 34, Berlin,
potni list, št. AA 807396. gnp-86081

Orehek Rok, Ig 336, Ig, potni list, št. BA
859752, izdala UE Ljubljana. gnj-85987

Pečnik Igor, Pusto polje 26/a, Nazarje,
potni list, št. AA 914185, izdala UE Mozirje.
gnm-85784

Pejić Munira, Celovška 149, Ljubljana,
potni list, št. AA 975319, izdala UE Ljublja-
na. gny-85976

Petek Darinka, In der Hartmannswiese
18, Leverkusen, potni list, št. P 00037355.
gnq-86080

Petrič Urška, Zoisova 32, Bohinjska Bistri-
ca, potni list, št. BA 882616. gny-86047

Pihlar Sabina, Noršinci 8/b, Ljutomer,
potni list, št. BA 685569, izdala UE Ljuto-
mer. gnl-86060

Plešnik Aljoša, Jenkova 9, Velenje, potni
list, št. BA 979353, izdala UE Velenje.
gnv-86025

Premk Christian, Linhartova cesta 17,
Mengeš, potni list, št. AA 694540, izdala
UE Domžale. gnl-85960

Ristić Rade, Dunajska 87, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00335988, izdala UE Ljubljana.
gnv-85800

Sadiković Denis, Cesta 1. maja 26/b, Je-
senice, potni list, št. BA 709129. gnh-86064

Sizana Morina, Bizeljska cesta 29, Bre-
žice, potni list, št. AA 470713, izdala UE
Brežice. gnt-85902

Skenderović Amer, Cesta 1. maja 38,
Jesenice, potni list, št. BA 963634.
gne-85942

Smolej Ana, Ul. Matije Blejca 6, Kamnik,
potni list, št. BA 1506, izdala UE Kamnik.
gnq-85930

Sotler Damir, Dečno selo 59, Artiče, pot-
ni list, št. P00201276. gnk-86136
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Starman Matej, Godešič 109, Škofja Lo-
ka, potni list, št. CA 9714. gnl-85935

Starović Vojko, Grožnjan, V. Gortana 7,
Portorož – Portorose, potni list, št. BA
402353, izdala UE Piran. gnz-85921

Sterže Branko, Leška cesta 5/a, Meži-
ca, potni list, št. AA 840592, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnu-85755

Stoehr Sandra, Schulstrasse 12, 30823
Garbsen, potni list, št. BA 752801.
gnf-85970

Stres Marinka, Pri Malnih 7, Kobarid,
potni list, št. AA 967339. gnv-86050

Šetina Milan, Prušnikova ulica 19, Voj-
nik, potni list, št. BA 273025. gne-86117

Širovnik Jasna, Majde Vrhovnikove ulica
32, Ljubljana, potni list, št. BA 732639,
izdala UE Ljubljana. gnr-85862

Škrabar Rado, Dergomaška 70, Ljublja-
na, potni list, št. P00058484, izdala UE
Ljubljana. gnj-85762

Škrabar Živka, Dergomaška 70, Ljublja-
na, potni list, št. P00059393, izdala UE
Ljubljana. gnk-85761

Šmon Zmago, Celovška cesta 122, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 309998, izdala UE
Ljubljana. gnm-85809

Šukljan Uroš, Vanganelska 47/c, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 578388.
gnj-86112

Tomašević Vesna, Ruska ulica 9, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 34442, izdala UE
Ljubljana. gnq-86030

Tomazin Iztok, Petkovec 36, Logatec,
potni list, št. AA 437395, izdala UE Loga-
tec. gnn-85883

Topolovec Juraj, V Murglah 75/c, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 766890, izdala UE
Ljubljana. gnd-85843

Tratar Olga, Trstenik 29, Šentrupert, pot-
ni list, št. BA 489018, izdala UE Trebnje.
gng-86015

Trebežnik Ana, Prisoje 2, Koper – Capo-
distria, potni list, št. AA 85553. gny-85922

Verhovnik Denis, Gaberke 66, Šoštanj,
potni list, št. BA 941098. gnu-86026

Vocovnik Antonija, Ul. Slovenskih špan-
skih borcev 16, Maribor, potni list, št. P
00115357. gnv-85850

Vocovnik Franc, Ul. Slovenskih španskih
borcev 16, Maribor, potni list, št.
P00115356. gnx-85848

Vodlan Sabina, Vir, Bukovčeva ulica 35,
Domžale, potni list, št. BA 862107, izdala
UE Domžale. gnk-86111

Vodopivec Tomaž, Reška cesta 83, Po-
stojna, potni list, št. 489921. gnj-85937

Vovk Tamara, Cesta revolucije 8, Jese-
nice, potni list, št. BA 679020. gny-85847

Vujević Jure, Škalska cesta 12, Sloven-
ske Konjice, potni list, št. BA 592399.
gnd-85768

Yazbek Michella, Bratov Učakar 116, Ljub-
ljana, potni list, št. P 00120820. gnz-86096

Zupančič Suzana, Kidričeva cesta 1/a,
Grosuplje, potni list, št. BA 817933, izdala
UE Grosuplje. gnu-85951

Žitnik Jasmina, Veselova cesta II/13,
Grosuplje, potni list, št. BA 871247, izdala
UE Grosuplje. gnv-85950

Žmavc Matjaž, Ul. Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 972021, izdala
UE Ljubljana. gnp-86006

Žorman Petra, Kvedrova 4, Ptuj, potni
list, št. BA 775684. gnq-85855

Osebne izkaznice

Anzeljc Ivana, Stara cerkev 70, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 82014.
gno-85732

Ašenberger Primož, Železno 4, Žalec,
osebno izkaznico, št. 428236. gns-86128

Bale Jona, Črešnjevci 16, Gornja Rad-
gona, osebno izkaznico, št. 32043.
gnr-86054

Blatnik Barbara, Pot k ribniku 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 183522.
gnn-85683

Bras Tatjana, Hubadova 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 407360. gng-86090

Bratuša Jožef, Ješovec 27/a, Kozje,
osebno izkaznico, št. 75013. gny-85947

Burjan Tjaša, Ljutomerska 10, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 683483.
gnt-85752

Ceme Jaka, Pot na Košace 3, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1111664.
gnm-85684

Cerar Danijel, Dole pri Hrašcah 59, Mo-
ravče, osebno izkaznico, št. 474869.
gns-85803

Cerar Marjan, Prevoje pri Šentvidu 44,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 296585.
gnm-85934

Cešek Ivo, Lavrica, Babškova pot 21,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 5541.
gng-85865

Ciuha Černila Urška, Gomilškova 16,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 231792.
gnl-85760

Cuk Mihael, Ljutomerska 10, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 683515.
gnr-85754

Curk Maksimiljan, Mostečno 2, Makole,
osebno izkaznico, št. 31454. gnq-85955

Čadež Nikola, Goriška 65, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 443255. gnn-85808

Černjavič Karel, Kranjčeva 28, Morav-
ske Toplice, osebno izkaznico, št. 309355.
gnv-85750

Ćerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 457246. gnp-85881

Devčić Milan, Parapatova 21, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 316439. gnw-85699

Dizdarević Irena, Zavetiška 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 386403.
gnu-85901

Dupor Maja, Pokopališka 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 970941. gnd-86018

Eberlinc Romi, Platiševa 23, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 444913. gng-85965

Eraković Marija, Prisoje 8, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 958169.
gnn-86108

Gašperlin Peter, Ljubno 111/a, Podnart,
osebno izkaznico, št. 899229. gnt-86052

Groše Marija, Merčnikova ulica 1/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298947.
gng-85715

Grudnik Luka, Vitranška 7, Kranjska Go-
ra, osebno izkaznico, št. 346655.
gnf-86066

Habjanič Drago, Kajžar 69, Miklavž pri
Ormožu, osebno izkaznico, št. 648097.
gnb-85820

Halilagič Igor, Gmajna 21, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, št. 368419.
gnt-86002

Hočevar Ivana, Anžurjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 364267. gng-85815

Hočevar Jana, Anžurjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 364257. gnf-85816

Horvat Barbara, Kersnikova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 85476. gno-85907

Horvat Judita, Zg. Seke 10, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 811507. gne-85842

Horžen Gregor, Kovorska cesta 35, Tr-
žič, osebno izkaznico, št. 199021.
gnb-86120

Hribar Katarina, Tržaška 69, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 764217. gnw-85749

Humek Josip, Cesta zmage 92, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 815883.
gnd-86068

Ilić Svetlana, Grajska cesta 43, Bled,
osebno izkaznico, št. 340236. gnc-85919

Jakič Marija, Markovci 5, Šalovci, oseb-
no izkaznico, št. 343329. gnw-85924

Javernik Matej, Na Jožefu 22, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 224639.
gnd-85868

Jeraj Suzana, Polzela 146, Polzela,
osebno izkaznico, št. 44415. gns-85878

Jurišić Anto, Trg Franca Kozarja 14/a,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1115098.
gns-85828

Kališnik Marija Helena, Ulica Simona
Jenka 1, Domžale, osebno izkaznico,
št. 178594. gns-85678

Kepic Jože, Dvorje 44, Cerklje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 121881.
gnn-85733

Kirbiš Nina, Kungota pri Ptuju 1, Kidriče-
vo, osebno izkaznico, št. 388712. gnt-85827

Knavs Eva, Šmartinska cesta 129, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 265632.
gny-86072

Kojić Casagrande Draginja, Kolodvorska
5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 333568.
gnz-86146

Konig Natalija, Jezerce pri Šmartnem 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 206907.
gnr-85854

Kos Darka, Pleteršnikova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 276517. gnp-85756

Kovač Darinka, Kalobje, Trno 4, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 153494. gnb-85845

Kren David, Stranska vas 3/a, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 736680.
gnz-85746

Kržič Gabrijel, Kožljek 3/a, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 185899.
gnn-86083

Kukovec Valerija, Prušnikova 28, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 253672.
gns-85853

Lenič Boža, Ivana Pengova 5, Domžale,
osebno izkaznico, št. 405403. gnh-85814

Leskovec Andrea, Na jami 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106979. gnp-86106

Madotto Klavdij, Gregorčičeva 25/d, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 639012.
gnt-85927

Majcen Anica, Podvinci 28, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 403611. gnc-86044

Mally Štefan, Osojnikova 26, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 305443. gno-85757

Martinčič Tadej, Kosovelova 14, Zagor-
je ob Savi, osebno izkaznico, št. 881492.
gnk-85861

Mihelec Darjan, Partizanska 20, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 478110.
gnf-86041
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Nelec Irena, Ziherlova 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 374245. gnx-85748

Nered Gregor, Opekarniška 42, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 376180.
gni-85813

Novak Suzana, Podova 77, Rače, oseb-
no izkaznico, št. 440929. gnh-85939

Odar Miroslav, Triglavska 25, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 1107623.
gnc-86144

Palovšnik Nikolaj, Slatna 3, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 653121.
gnu-86051

Pavlič Marta, Preserje pri Lukovici 10,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 970276.
gno-85682

Pečnik Jelena, Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 413021.
gnh-85714

Petek Sonja, Vir, Maistrova 6, Domžale,
osebno izkaznico, št. 400230. gnn-85858

Petrovič Dejan, Kraigherjeva ulica 29,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 134184.
gnw-85799

Petrovič Marija, Mihovo 2/a, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 620288. gnf-85766

Pevnik Katarina, IX. korpusa 8, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 146086.
gnh-86114

Pirc Polona, Kamnogoriška cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1089735.
gni-85963

Pirih Viktorija, Maistrova 2, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 194888.
gns-86003

Pišek Gregor, Pod ostrim vrhom 19/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 54780.
gnm-85909

Pogelšek Tomaž, Nova vas pri Ptuju 67,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 818514.
gne-85925

Porle Alenka, Trnovska ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416362. gnl-85685

Poštrak Zdenko, Moša Pijade 26, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 678492.
gni-86038

Povalej Ervin, Podljubelj 29, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 36904. gnw-85874

Premk Christian, Linhartova cesta 17,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 730061.
gnk-85961

Pučko Martin, Kapšelski vrh 38/d, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 358361.
gnt-86056

Pungaršek Petra, Škapinova 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 580802. gnr-85954

Rajh Ivan, Lešnica 21, Ormož, osebno
izkaznico, št. 973342. gnb-86045

Ramovš Primož, Sokolska ulica 6, Mirna,
osebno izkaznico, št. 524734. gnn-86133

Režonja Kristjan, Velika Polana 184, Veli-
ka Polana, osebno izkaznico, št. 843338.
gnw-86124

Sambolec Stjepan, Terškova 42, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 68170.
gnp-86131

Skale Marija, Miklošičeva 1, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 651561. gnc-86119

Slakan Andraž, Tabor 18/e, Tabor, oseb-
no izkaznico, št. 905316. gnc-85969

Smole Franc, Bukovje v Babni gori 14,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 525505. gnz-85946

Sotler Damir, Dečno selo 59, Artiče,
osebno izkaznico, št. 604579. gnj-86137

Svetlin Viktor, Vir, Finžgarjeva 15, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 263695. gnl-86110

Špindler Franc, Precetinci 20, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 216169.
gnd-85818

Šrekl Martina, Gabrovlje 22, Zreče, oseb-
no izkaznico, št. 800763. gni-85838

Štraus Ivan, Stara slovenska 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 202054.
gnl-85785

Tomažič Marko, Nova lipa 2, Vinica, oseb-
no izkaznico, št. 252702. gnj-85837

Topalović Dragica, Trg prekomorskih bri-
gad 7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 173643. gnu-85701

Topolovec Nina, Lešje 34/a, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 378924. gnq-86055

Trinker Štefka, Panonska 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 69912. gnx-85877

Trnovec Matej, Polhov Gradec 21, Pol-
hov Gradec, osebno izkaznico, št. 249463.
gnu-86001

Turk Andrej, Roje 12, Šentjernej, osebno
izkaznico, št. 880252. gnf-86016

Tušar Roberta, Poljane 9, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 299354. gng-85740

Urbančič Marija, Slomškova 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 176769.
gnv-85825

Vajngerl Denis, Titova cesta 5, Radenci,
osebno izkaznico, št. 359145. gnn-86058

Veber Rasiewicz Božena, Cesta Ceneta
Štuparja 3, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 327934. gnx-85823

Veselič Andrej, Gorišnica 161, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 759685.
gnx-85798

Zajc Tomaž, Črtomirova 21/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 419836. gnm-85709

Zaman Štefanija, Kešetovo 4, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 574487. gnu-85826

Zavodnik Bojan, Litijska cesta 316, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 181689.
gno-86007

Žavcer Iztok, Ul. Franca Trstenjaka 5, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 107108. gnk-85936

Žgajner Viktor, Cesta talcev 43, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 480862. gnp-85956

Žurga Tjaša, Martnjak 38, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 405479. gnn-85908

Vozniška dovoljenja

Ašenberger Primož, Železno 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1330329,
izdala UE Žalec. gnr-86129

Avčin Babnik Vlasta, Vodnikova cesta 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412898, reg. št. 27877, izdala UE
Ljubljana. gnj-85687

Bergant Jožef, Stara Loka 149, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 991, izdala UE Škofja Loka. gnf-86141

Blatnik Franci, Hrastovica 9, Mokronog,
vozniško dovoljenje, št. 8991, izdala UE
Trebnje. gnj-85787

Blaževič Brigita, Ig 402, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 246522, reg.
št. 175484, izdala UE Ljubljana. gnt-85977

Blenkuš Matej, Prijateljeva ulica 11/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1296983, reg. št. 167091, izdala UE
Ljubljana. gnz-85971

Bojić Lazar, Stražarjeva ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265410, reg. št. 46802, izdala UE Ljublja-
na. gnq-86005

Bole Primož, Landol 5/a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 15425. gnt-85727

Boncelj Nataša, Kokrica, Betonova 48,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810175, reg. št. 44961, izdala UE Kranj.
gnl-85985

Bračič Gregor, Antoličičeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1221535, reg. št. 113400, izdala UE Mari-
bor. gni-85738

Brezigar Barbara, Pod Gričem 29, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 34170, izdala UE Nova Gorica.
gnc-85994

Brišar Petra, Gunceljska cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215591, reg. št. 222406, izdala UE Ljub-
ljana. gno-85832

Bunčič Gregor, Tavčarjeva 3/b, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001412628, izdala UE Jesenice.
gnu-85751

Butara Kovač Nives, Petkova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296339, reg. št. 186729, izdala UE
Ljubljana. gnj-85812

Butina Primož, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234682, reg. št. 223685, izdala UE
Ljubljana. gnj-86012

Cerar Danijel, Dole pri Krašcah 59, Mo-
ravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702047, reg. št. 6223, izdala UE Domža-
le. gnk-86061

Cerar Marjan, Prevoje pri Šentvidu 44,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1481410, reg. št. 20313, izdala UE
Domžale. gnn-85933

Cešek Ivo, Lavrica, Babškova pot 21,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 391323, reg. št. 55912, izdala UE
Ljubljana. gnh-85864

Ciuha Dušan, Redelonghijeva ulica
26/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 354240, reg. št. 41617, izda-
la UE Ljubljana. gnd-86143

Cizerle Damjan, Hudo Brezje 23, Stude-
nec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
444065, reg. št. 8278. gnf-85941

Cvikl Darija, Na okopih 13, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32478.
gng-85940

Daxkobler Darko, Linhartova cesta 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63501, reg. št. 75685, izdala UE Ljub-
ljana. gno-86107

Deželak Bogdan, Ojstro 19, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 12569,
izdala UE Laško. gne-86042

Djedović Denis, Prušnikova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239577, reg. št. 107231. gno-85857

Dražumerič Marko, Podlog 9, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10932, izdala UE Črnomelj. gnh-85839

Dular Luka, Kunaverjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064711, reg. št. 210599, izdala UE Ljub-
ljana. gng-85765
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Fošnarič Feliks, Trniče 6/a, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 497796, reg. št. 6419, izdala
UE Maribor. gnd-86118

Gašperlin Peter, Ljubno 111/a, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1201529, reg. št. 20132. gng-85990

Godec Alenka, Gasilska 3, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 23260.
gnl-85835

Gombač Justina, Na otoku 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34557.
gnd-85943

Govekar Frančiška, Prule 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 596234,
reg. št. 67534, izdala UE Ljubljana.
gnw-86099

Gračner Miran, Žigrski vrh 7, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1258657,
reg. št. 11522. gnq-85830

Grčar Milenka, Štembalova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024178, reg. št. 159875, izdala UE Ljublja-
na. gnh-85889

Gregorčič Edvard, Grajska cesta 45, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23454, izdala UE Nova Gorica.
gnx-85898

Grgec Boris, Fram 109, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1151133, reg.
št. 100234. gne-85967

Grk Boštjan, Mislinjska Dobrava 130,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 16784, izdala UE Slo-
venj Gradec. gnd-85693

Hartl Blaž, Kozje 143, Kozje, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 18368, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnb-86095

Havliček Aristid, Linhartova cesta 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850016, reg. št. 95262, izdala UE Ljubljana.
gnh-85964

Heric Robert, Ul. bratov Greifov 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
495980, reg. št. 78013, izdala UE Maribor.
gni-86063

Hiti Marjan, Ig 96/b, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1589606, reg.
št. 125436, izdala UE Ljubljana. gnr-86104

Horvatič Boris, Kapca 44, Lendava – Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 13140, izdala UE Lendava. gnj-86037

Hristov Tina, Radvanjska 127, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560476, reg. št. 121120. gni-85863

Ipavec Andrej, Čargova 24, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 45346.
gnn-85983

Jelovčan Ana, Hotemaže 105, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 227719,
reg. št. 2820. gnx-86073

Jensterle Aleksander, Rodine 54, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045956, izdala UE Radovljica. gni-85988

Jeraj Suzana, Polzela 146, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1294326,
izdala UE Žalec. gnr-85879

Jerman Vilim, Pobočna 9, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 1644, izdala UE Izola. gnv-85900

Jurko Gregor, Malečnik, Celestrina 1/e,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1177903, reg. št. 103558. gnk-85836

Kajzer Andrej, Zgornja Senica 31/a, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

295392, reg. št. 16599, izdala UE Ljubljana.
gnb-85870

Kalan Matevž, Ulica bratov Babnik 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 482392, reg. št. 176584, izdala UE Ljub-
ljana. gne-86142

Kališnik Marija Helena, Ulica Simona Jen-
ka 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1245182, reg. št. 33210, izdala UE
Domžale. gnr-85679

Kastigar Ivan, Drolčevo naselje 30, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1078619, reg. št. 37971. gnv-86075

Klenovšek Katarina, Rozno 10, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16956. gno-85957

Klopčič Vincencij, Razbor 3, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1201773, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnj-86062

Klučar Jure, Pod bresti 35, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1503671,
reg. št. 219437, izdala UE Ljubljana.
gnb-86020

Knavs Eva, Šmartinska cesta 129, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847671, reg. št. 106366, izdala UE Ljublja-
na. gnz-86071

Knavs Roman, Gradnikova 93, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1509972. gng-85890

Knep Gregor, Lavrica, Pod strahom 15,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1213357, reg. št. 221512, izdala UE Ljublja-
na. gnh-85689

Kodrič Jasmina, Grdina 3, Stoperce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45830, izdala
UE Ptuj. gno-85782

Končar Uroš Rade, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1525520, reg. št. 223450, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-86008

Konič Mojmir, Vipavska cesta 51, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13399, izdala UE Nova Gorica.
gnc-85719

Koren Petra, Na šancah 84, Ravne na
Koroškem, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 33/2002.
gne-85696

Koša Irena, Pretnerjeva 8, Postojna, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 14750. gno-85982

Kozamernik Rado, Vrhovci, Cesta XII/20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 567501, reg. št. 91088, izdala UE Ljublja-
na. gnv-86100

Kramarič Natalija, Pod gozdom 37, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12276, izdala UE Črnomelj. gnz-85871

Kraševec Dominiko, Celovška cesta 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
št. S 848135, reg. št. 38993, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-85916

Krgović Srđan, Valjavčeva ulica 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354332, reg. št. 51895, izdala UE Kranj.
gnl-85810

Križan Damijan, Na jami 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 296220,
reg. št. 186622, izdala UE Ljubljana.
gnc-85869

Kržič Gabrijel, Kožljek 3/a, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
S 1253972, reg. št. 5218, izdala UE Cerkni-
ca. gnm-86084

Kržišnik Mateja, Bičevje 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1608897,
reg. št. 253238, izdala UE Ljubljana.
gnp-85931

Lahajnar Veronika, Pot v smrečje 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 927689, reg. št. 143436, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-85805

Lautar Jožica, Homec, Bolkova 5/a, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
65067, reg. št. 9685, izdala UE Domžale.
gni-85763

Lenček Janez, Prelog, Stara cesta 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
162849, reg. št. 7871, izdala UE Domžale.
gnb-86070

Levičar Kristjan, Raka 101, Raka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 15353.
gnv-86125

Levstek Aleš, Ulica heroja Marinclja 10,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8803, izdala UE Kočevje. gng-86140

Levstik Tanja, Cesta 4. julija 44, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20640. gnm-85938

Lilija Nina, Opekarniška 8/b, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001295074.
gny-86122

Maglica Berta, Soška 1, Koper – Capo-
distria, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. B, reg. št. 20366. gnp-85981

Marguč Branka, Draža vas 65/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9551. gni-85888

Markovič Andrej, Petelinje 93, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11610,
izdala UE Postojna. gnq-85705

Marolt Ingrid, Stražarjeva ulica 22/c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391733, reg. št. 144740. gnf-85745

Martinc Štefanija, Kozjak 36, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2231,
izdala UE Slovenj Gradec. gns-85978

Masnec Peter, Latkova vas 181, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1411386,
izdala UE Žalec. gnb-85945

Maznik Matevž, Smrečnikova ulica 30, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24510, izdala UE Novo mesto. gnx-85698

Medica Dušan, Snežniška 25/a, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10281, iz-
dala UE Postojna. gnw-86074

Meh Maja, Nicina 26, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18473, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnk-85786

Mesarec Bojana, Trg Dušana Kvedra 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878816, reg. št. 67955, izdala UE Maribor.
gnw-85674

Meznarič Klotilda, Pirnatova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 98273,
reg. št. 51961. gnv-85875

Mikek Aleš, Sp. Razbor 64, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15547.
gnm-85984

Mikelj Barbara, Razbor 7, Čemšenik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1413224,
izdala UE Zagorje ob Savi. gns-86028

Mlakar Jernej, Zamarkova 2, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
1008086. gnl-85735

Modrijan Niko, Koblarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367507, reg. št. 77275, izdala UE Ljublja-
na. gnk-85886
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Moris Jan, Kroška 44, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, reg. št. 25763.
gnb-85895

Mumlek Tadej, Pri šoli 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1492992, reg. št. 112124. gnc-85944

Mušič Janez, Kranjska cesta 3/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18118, izdala UE Kamnik.
gnn-85912

Nahtigal Grega, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1488048, reg. št. 230766, izdala UE
Ljubljana. gni-85913

Nemšak Edvard, Zimica 29, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 802623, reg. št. 73621. gnt-85852

Novak Klemen, Ulica Angelce Ocepko-
ve 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1373413, reg. št. 224248,
izdala UE Ljubljana. gno-85932

Novak Maja, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1445086, reg. št. 22537, izdala UE Kam-
nik. gnk-85811

Oberžan Ivanka, Bokalova 17, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1046335, izdala UE Jesenice. gnd-85993

Obretan Bogdana, Ludvanski vrh 6, Čr-
na na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12761, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-85980

Odar Miroslav, Triglavska 25, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868040, reg. št. 8089, izdala UE Radov-
ljica. gnb-86145

Oven Peter, Plešičeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1189247, reg. št. 17995, izdala UE
Ljubljana. gni-85688

Pajsar Edvard, Simončičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101005, reg. št. 117709, izdala UE
Ljubljana. gnu-85776

Palovšnik Nikolaj, Slatna 3, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 26708, reg. št. 7483, izdala
UE Radovljica. gnr-86004

Pavlič Marta, Preserje pri Lukovici 10,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1584529, reg. št. 25111, izdala UE
Domžale. gnp-85681

Petan Rok, Virštanj 35, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14527, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-85973

Petek Uroš, Liboje 78/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1400125, izdala UE Žalec. gnz-86021

Petrešin Nataša, Javorjev drevored 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328249, reg. št. 227912, izdala
UE Ljubljana. gnb-85920

Pirc Mihaela, Pot Draga Jakopšiča 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412315, reg. št. 145328, izdala UE
Ljubljana. gnk-86036

Pirc Polona, Kamnogoriška cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631583, reg. št. 155467, izdala UE
Ljubljana. gnj-85962

Pirnovar Gregor, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502138, reg. št. 245575, izdala
UE Ljubljana. gnw-85974

Piškur Jelica, Poljedelska ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
612267, reg. št. 57161, izdala UE Ljublja-
na. gnq-85680

Porle Alenka, Trnovska ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145424, reg. št. 132849, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-85686

Povalej Ervin, Podljubelj 29, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968590,
izdala UE Tržič. gnd-85918

Pušnik Marija, Visoče 15, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8026, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnv-85975

Rajer Gašper, Jablan 10/a, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 39999. gnq-85730

Ramovš Primož, Sokolska ulica 6, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1478165, reg. št. 11950, izdala UE Treb-
nje. gnm-86134

Reberšak Milan, Dokležolje, Glavna uli-
ca 113, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg.
št. 17960. gni-85713

Retko Tomaž, Ugasle peči 15, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16451, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-85979

Rijavec Gregor, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1287288, reg. št. 227384, izdala UE
Ljubljana. gnl-85710

Ristić Rade, Dunajska cesta 87, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369641, reg. št. 235171, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-85770

Rituša Katja, Grintovec 40, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27750.
gne-85717

Romih Anita, Črešnjevec 61, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11559, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-86077

Sambolec Stjepan, Terškova 42, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
166357, reg. št. 53792, izdala UE Mari-
bor. gnq-86130

Sedmak Brane, Matenja vas 67, Pre-
stranek, vozniško dovoljenje, reg. št. 484,
izdala UE Postojna. gnb-85720

Sever Vladimir Andrej, Slape 162, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044348, reg. št. 14887, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-86029

Sliško Anuša, Trg D. Kvedra 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874058, reg. št. 90708. gng-86040

Sluga Maksimiljan, Regentova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 16225, reg. št. 50942, izdala UE Ma-
ribor. gnz-86121

Sotlar Matej, Hotemež 2, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 181228.
gnf-85741

Sotler Damir, Dečno selo 59, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12176,
izdala UE Brežice. gnl-86135

Spahija Haxhi, Župančičeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 145724, reg. št. 138183, izdala UE
Ljubljana. gno-86132

Stopar Boris, Mala vas 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1526167,

reg. št. 48091, izdala UE Ljubljana.
gne-85692

Studnička Tomaž, Podvin 216, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1442107,
izdala UE Žalec. gnt-86127

Sukič Ana, Trdkova 56, Kuzma, vozniško
dovoljenje, reg. št. 24092. gnf-85716

Šavli Tomaž, Ul. Vinka Vodopivca 65, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36055. gnr-85704

Škrlj Miha, Ulica Gorenjskega odreda 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307493, reg. št. 50865, izdala UE Kranj.
gnc-85894

Šmelcer Anže, Grad 40, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1561082, reg. št. 55691. gne-85992

Štefelj Ivana, Kališnikov trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 412298,
reg. št. 81500, izdala UE Ljubljana.
gnq-85880

Švab Simon, Cesta med vinogradi 11/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 44629. gnv-85725

Tiselj Kaluža Irena, Rožna ulica 13, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9613,
izdala UE Postojna. gnu-86076

Tomažič Miroslava, Na tezi 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 584146,
reg. št. 142687, izdala UE Ljubljana.
gnq-86105

Tone Valentina, Javornik 44, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15695, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-85783

Trnovec Matej, Polhov Gradec 21, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340834, reg. št. 230227, izdala UE Ljublja-
na. gni-86013

Veber Rasiewicz Božena, Cesta Ceneta
Štuparja 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 14561, reg. št. 126261, izdala
UE Ljubljana. gny-85822

Veselinović Dragana, Stara Slovenska uli-
ca 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298195, reg. št. 226424, izdala UE
Ljubljana. gnk-86011

Videnšek Romana, Opekarniška 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036892, reg. št. 35419. gnz-85846

Vidrih David, Tacenska cesta 155, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250448, reg. št. 224039, izdala UE Ljublja-
na. gni-86138

Viharnik Janez, Zadružna ulica 1/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091155, reg. št. 46824, izdala UE Kranj.
gnq-85780

Vižintin Anka, Pot ob Homšnici 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8668. gnw-86078

Vokal Rosana, Vožarski pot 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 969564,
reg. št. 152266, izdala UE Ljubljana.
gnc-86019

Vovk Boštjan, Larisova 9, Ankaran – Anka-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25526. gnd-85718

Vuga Svetozar, Kopriva 13, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17497,
izdala UE Sežana. gnw-85899

Zadravec Nataša, Kovaška ulica 11,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15402, izdala UE Lendava. gnd-85743
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Zarnik Gregor, Nadgoriška cesta 65, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365232, reg. št. 231868, izdala UE Ljublja-
na. gnx-86098

Zen Borut, Rozmanova 35, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45889. gnk-85986

Zupan Tadej, Kvedrova cesta 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135172, reg. št. 205549, izdala UE Ljublja-
na. gnl-86035

Zupančič Tomaž, Posavec 123, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 274488,
reg. št. 21144. gnz-85721

Ževart Srečko, Plešivec 25, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFG, št. S
1150187, reg. št. 763, izdala UE Velenje.
gnf-85949

Žitnik Silvester, Lancova vas 76, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5793, izdala UE Ptuj. gnf-85891

Žnidarič Vitomira, Nazorjeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
682157, reg. št. 33774, izdala UE Ljubljana.
gns-85953

Žumer Matej, Štefetova ulica 16, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
602165, reg. št. 43063, izdala UE Kranj.
gnm-86009

Zavarovalne police

Brada Fitim, Veluščkova ul. 5, Maribor, za-
varovalno polico, št. 390146. gne-85917

Cakić Peter, Grintovška 10, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 423409, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gnu-85726

Erić Anto, Črmošnjice 11, Črnomelj, zava-
rovalno polico, št. 836773, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnr-85729

Gregorič Bernard, Kal 10, Zagradec, za-
varovalno polico, št. 830299, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnc-85744

Hodak Božo, Trinkova ulica 56, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 876022, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnx-85998

Markrab Viktor, Strmec 7, Velika Nedelja,
zavarovalno polico, št. AO 413468, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-86087

Napret Janko, Gornja vas 5, Grobelno,
zavarovalno polico, št. 444076, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnd-85793

Strožič Dušan, Lokovica 17/d, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. AO 413628.
gnv-85700

Spričevala

Banovec Anja, Košenice 47, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2001/2002. gnc-85769

Barković Saša Jožica, Drenovec 2/a, Čr-
nomelj, diplomo Srednje šole družboslovne in
tehničnih usmeritev Edvarda Kardelja v Čr-
nomlju, izdana leta 1990. gnf-85841

Bohinc Irena, Pristaniška 43/b, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Koper, izdano leta 1979,
izdano na ime Pucer Irena. gnu-86101

Bradač Kastelic Tanja, Grajski trg 33, Žu-
žemberk, spričevalo 2. letnika Srednje grad-
bene šole, izdano leta 1983, izdano na ime
Kastelic Tanja. gnw-85774

Casar Borut, Lukavci 72/b, Križevci pri
Ljutomeru, diplomo št. 357, izdana
31. 5. 1980 na Fakulteti za šport Ljubljana.
gnh-85789

Casar Borut, Lukavci 72/b, Križevci pri
Ljutomeru, potrdilo o dokvalifikaciji, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani, št. RŠ
104/89-SPI dne 11. 1. 1989. gni-85788

Casar Borut, Lukavci 72/b, Križevci pri
Ljutomeru, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu št. 278, izdalo MŠZŠ v Ljubljani dne
28. 5. 1981. gng-85790

Casar Borut, Lukavci 72/b, Križevci pri
Ljutomeru, potrdilo o opravljenem ravnatelj-
skem izpitu šole za ravnatelje, št.
ŠR-000475 izdano 27. 5. 1999 v Ljubljani.
gnf-85791

Cernatič Aaron, Pretnerjeva ulica 11, Po-
stojna, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje teh-
nične in naravoslovne šole Postojna, izdano
leta 1989/90, 1991/92. gny-85697

Delič Mersiha, Šalek 83, Velenje, spriče-
valo 4. letnika Srednje poklicne ekonomske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 2000/2001.
gnj-85691

Džidić Diana, Kvedrova cesta 1, Koper –
Capodistria, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Piran, izdano leta 2001.
gng-85690

Eržek Jaka Andrej, V Brezov log 58, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1999. gng-85840

Felicijan Bojana, Bela 15, Motnik, indeks,
št. 08001739, izdala FKKT. gnp-85706

Gašperšič Primož, Dolinska cesta 120,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Vič, izdano leta 1993. gne-85817

Gnezda Kaja, Bevkova ulica 13, Ajdovšči-
na, indeks, št. 26104407, izdala FGG v Ljub-
ljani. gnh-85764

Gorenc Peter, Ljubljanska 103, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnl-86010

Goršek Polona, Lokovina 22/b, Dobrna,
indeks, št. 61161403, izdan 1. 10. 1999,
Univerza v Mariboru. gne-86067

Gržinič Robert, Kmečka 9, Koper – Capo-
distria, dovolilnico št. 10763, izdana 28. 2.
2001. gny-85797

Hrovatin Urban, Ob Beli 8, Vipava, indeks,
št. 09960125, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet, Univerza v Ljubljani. gne-86092

Jagetić Davor, Klokočevac 257, Bjelovar,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene,
gedetske in ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1982 in 1983. gnl-85914

Jakopič Roberta, Sp. Gorje 106/a, Zgor-
nje Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje turistične šole v Ljubljani. gne-85767

Jović Konstantin, Doboj, Bosna in Herce-
govina, diplomo Srednje gradbene šole v Ma-
riboru, št. 76/VI, izdana leta 1984.
gnm-85734

Jurca Dušan, Kot 7, Postojna, spričevalo
o zaključnem izpitu Šole za prodajalce, izdano
leta 1978. gnj-85737

Kastelic Cvetko, Dolž, Ravnica 16, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, poklicne avtoličar-
ske šole, izdano leta 1987. gnd-86093

Kelenc Matej, Dolnja Bistrica 107, Čren-
šovci, maturitetno spričevalo Gimnazije Mur-
ska sobota, št. 186, izdano leta 1996.
gne-85896

Leskošek Igor Martin, Parmova ulica 1,
Kamnik, spričevalo Gimnazije Rudolfa Ma-
istra v Kamniku, izdano leta 1985.
gnc-85844

Lončar Ivan, Peščenk 39, Cerknica, spri-
čevalo 1. letnika Elektrotehnične šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1979. gnb-85795

Marčeta Ana, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 1991.
gnr-85929

Marton Marjana, Sr. Bistrica 85/b, Čren-
šovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne in ekonomske šole v Murski
Soboti, izdano leta 1983, izdano na ime Pet-
ek Marjana. gnw-86024

Medved Janko, Šentvid pri Stični 95, Šen-
tvid pri Stični, potrdilo za voznika izrednih
prevozov, št. 738, izdalo Ministrstvo za pro-
met, izdano 14. 6. 2001. gnq-85859

Murtić Husein, Vinička 3, Cazin, BIH, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnt-85677

Papič Alojz, Golo 93/a, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem Ljubljana, Hotelska šola,
št. 26/86, izdano 29. 8. 1996. gnt-85802

Pilaj Karolina, Vidonci 68, Grad, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za far-
macijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1997. gnf-85991

Rudaš Sandra, Pušča 38, Murska Sobo-
ta, zaključno spričevalo Trgovske šole, šol-
sko leto 1999 – smer prodajalec. gnt-86027

Rumperšek Bojan, Novi dom 35, Hra-
stnik, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Kovinarske šole Trbovlje,
izdano leta 1983/84. gnp-85831

Stanič Mlakar Alenka, Hrastinska pot 29,
Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje ekonomske šole Brežice, izdano le-
ta 1996. gne-85892

Škafar Nadja, Rakovlje 13, Braslovče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, smer turizem, izda-
no leta 1999. gnv-85675

Tofani Agron E., Pod vrbami 6, Ljubljana,
indeks, št. 20201348, izdala Pravna fakulte-
ta. gnd-85747

Vavtar Irena, Veliko Mlačevo 6/f, Grosup-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izda-
no leta 1999. gnv-85775

Veberič Milan, Zbigovci 71, Gornja Rad-
gona, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Borisa Kraigherja Maribor, iz-
dano leta 1993. gnn-85958

Zapušek Marijan, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, diplomo št. 3842, izdala Fakulteta za
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani dne
14. 7. 1989. gni-86088

Zavrl Sergej, Moravče pri Gabrovki 60,
Gabrovka, spričevalo o zaključnem izpitu Šo-
le za strojništvo Škofja Loka, izdano leta
2000. gnf-86091

Zupančič Dejan, Srednja vas 29, Polhov
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1994. gne-86017

Žagar Marko, Brdo 64, Bovec, spričeva-
lo 3. letnika Gimnazije Tolmin. gne-85796
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Ostali preklici

Adriatic d.d. Koper, PE Maribor, Jadran-
ska 21, 2000 Maribor, preklicuje zeleno kar-
to št. 766275, 822121, vinkulacija tip police
PV-2 št. 12993, pobotnica tip police Z-3
št. 291278. Ob-68378

Antič Zorka, Polje, Cesta VI/24, Ljublja-
na-Polje, potrdilo o izročitvi delnic z dne
4. 12. 1991 in 9. 1. 1992, izdala Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2 na ime
Antič Zorka za devet delnic banke na prinosni-
ka. gnz-85771

Barković Saša Jožica, Drenovec 2/a, Vini-
ca, delovno knjižico, ser. št. A 0179769, reg.
št. 151 z dne 1. 10. 1990, izdala UE Črno-
melj. gnm-85834

Bremec Rafael, Groharjeva ulica 4, Kam-
nik, delovno knjižico. gng-86115

Brulc Janko, Novomeška cesta 101, Stra-
ža, delovno knjižico, ser. št. 486646, reg.
št. 44313, izdala UE Novo mesto 26. 2. 2001
na ime Bartol Tatjana. gnp-86089

CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Jezer-
ska cesta 20, Kranj, licenco, št. 0002085/31
z dne 23. 2. 1998 za tovorno vozilo TAM 170
14K, reg. št. KR K3-096. gnx-86023

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,
Stolpniška 10, Ljubljana, veljavnost licenc za
prevoze, št. 904/25, ki jo je dne 20. 1. 1998
izdala GZS in tudi vse izdane izvode te licence
za priglašena vozila. gnr-85779

Čargo Tugomir, CPB 16, Brežice, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-629/3-92. gns-85728

Despotović Saša, Živinozdravska ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-85807

Dizdarević Irena, Zavetiška 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19366369, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-85778

Frančeškin Mojca, Laze 15, Logatec, po-
trdilo o opravljenem tačaju za varno delo s
traktorji in traktorskimi priključki na Srednji le-
sarki šoli v Postojni, leta 1996. gnm-85759

Gorišek Boštjan, Clevelandska ulica 16/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-85781

Hodžič Omer, Industrijska ulica 9, Jeseni-
ce, delovno knjižico. gnd-85893

Horvat Dragica, Mala Polana 85, Velika
Polana, delovno knjižico, zap. št. 20, ser. št.
A 0235169, izdana 16. 2. 1993 pri UE Len-
dava. gni-85742

Klaut Martina, Vrtojba, Na Lokup 20, Šem-
peter pri Gorici, delovno knjižico. gnp-85731

Kocjan Franc, Gabrov trg 27, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-85915

Korošec Helena, Preglov trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-85952

Kozel Alojz, Breg 2, Majšperk, vojaško
knjižico, št. 830-02-17/2002, izdana v Ptuju.
gne-85792

Kuzma Niki, Gradnikova 81, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19361488, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnu-85884

Milanović Rok, Apihova ulica 23, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojitelj-
ska šola in gimnazija v Ljubljani. gns-86103

Mir Janja, Rožički vrh 10, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gnw-85999

Mladenović Petronije, Ihan, Breznikova ce-
sta 77, Domžale, delovno knjižico.
gnx-86123

Oblak Alenka, Spodnja Slivnica 41, Gro-
suplje, študentsko izkaznico, št. 01095094,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnh-86014

Stante Tatjana, Dražgoška 6, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 729594, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnp-86031

Škerjanc Petra, Garibaldijeva 15, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnh-85989

Špes Primož, Cesta Dušana Kvedra 12,
Litija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gny-86097

Štebih Klavdija, Bodkovci 5, Juršinci, de-
lovno knjižico. gns-85703

Štefko Anton, Lešče 4, Moravske Toplice,
delovno knjižico, ser. št. 0067542, izdala UE
Murska Sobota. gny-85897

Tibaut Matjaž, Gančani 24/a, Beltinci, de-
lovno knjižico, reg. št. 66125, ser. št. A
472329, izdala UE Murska Sobota.
gnb-85695

Trakoštanec Anica, Rizmanova ulica 24/d,
Ilirska Bistrica, delovno knjižico, izdana na ime
Kresevič Anica, št. registra 3670, ser.
št. 817559. gng-85819

Traušek Urban, Slomškova 13, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-9176/99. gnk-85736

Vovk Dragica, Hudinja 57, Vitanje, delov-
no knjižico, ser. št. 59977, reg. št. 12776,
izdana 4. 9. 1985 v Slovenskih Konjicah na
ime Šuntner Dragica. gnz-85671

Vukčevič Diana, Miliči 12, Adlešiči, štu-
dentsko izkaznico, št. 01095438, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gnf-85866

Zupančič Franc, Savska 66, Bled, delov-
no knjižico. gny-85672
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Pravkar izšlo

Zakon o kazenskem postopku
z uvodnim komentarjem dr. Zvonka Fišerja in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Temeljit prikaz, številna kritična opozorila in zelo podrobne razlage v opombah so gotovo značilnosti več kot 200 strani uvoda k zakonu
o kazenskem postopku, ki ga je skrbno zasnoval in v svojem značilno natančnem jeziku napisal ustavni sodnik in predavatelj kazenskega
procesnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Zvonko Fišer. Zapis presega okvire uvodnih pojasnil, saj gre za strnjen komentar
zakona in vseh njegovih dopolnitev.

V zakonu o kazenskem postopku so spremembe in dopolnitve, ki veljajo od 13. januarja 2002, objavljene v ležečem tisku (kurzivi), dr.
Vid Jakulin z ljubljanske pravne fakultete pa je dopolnil odlično zasnovano stvarno kazalo, tako da je mogoče najti v zakonu tudi institute,
ki jih omenja teorija kazenskega procesnega prava.

Cena broširane izdaje   5850 SIT z DDV 10580
Cena vezane izdaje    6727 SIT z DDV 10581
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ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič

Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. aprila 2002
sprejel zakon o delovnih razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Nataša Belopavlovič. V uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in
posebej opozarja na novosti na področju nove slovenske delovnopravne zakonodaje.

P R I P R A V L J A M O



Stran 3544 / Št. 39 / 6. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Priporočamo

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV
IN UREJANJU PROSTORA
Druga, dopolnjena izdaja

V železni repertoar Založbe Uradni list RS vsekakor sodi zbirka predpisov o graditvi objektov, ki
smo jim pred časom dodali še predpise o urejanju prostora. Poleg prečiščenega besedila zakona
o graditvi objektov je v novi izdaji z letnico 2001 objavljeno tudi prečiščeno besedilo pravilnika o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. V zbirki so tudi vsi drugi podzakonski akti k zakonu o
graditvi objektov.
Drugi del knjige vsebuje akte Inženirske zbornice Slovenije, od statuta do etičnega kodeksa
članov. Zakon o gradbenih proizvodih iz leta 2001 pa dopolnjujejo novi podzakonski akti.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor vključuje spremembe, uveljavljene v letu
2001.

Cena 4340 SIT z DDV 10560
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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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