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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 110-1/02
Ob-75234
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-75 in faks
01/300-99-974.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba sanacije viadukta Slatina VA 093 v km 7,130 AC odseka
638 Slovenske Konjice – Dramlje.
4. Kraj dobave: Slovenske Konjice –
Dramlje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/309-42-97.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba del predvidoma
v marcu 2003. V pripravi je projektna dokumentacija faze PGD/PZI, katero izdeluje
Gradis Biro za projektiranje, Maribor. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja
bomo pričeli po pridobitvi projekta s soglasji, predvidoma v avgustu 2002.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 403-50/2002
Ob-75298
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-17,
faks 04/586-92-73.
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3. Vrsta, količina blaga, gradnje ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
1. rekonstrukcija upravne zgradbe
Občine Jesenice na Cesti železarjev 8,
Jesenice – po sistemu ključ v roke;
2. finančni leasing – finančni najem
neopremljene rekonstruirane upravne
zgradbe s postopnim odkupom.
4. Kraj dobave: Cesta železarjev 8, Jesenice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Staša Čelik Janša, univ. dipl. inž.
gradb., tel. 04/586-92-17.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Občina Jesenice

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
Ob-75184
Preklic
Naročnik Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
preklicuje javni razpis za izbiro dobavitelja
za računalniško opremo po sklopih, objavljen v Ur. l. RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002
ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
Nov razpis je objavljen v tem Uradnem
listu RS, to je št. 69 z dne 2. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 7/2002
Ob-75100
1. Naročnik: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Arkova 43, 5280
Idrija,
tel.
05/377-38-11,
faks
05/377-10-82.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža potopnih črpalk s cevovodom in pripadajočo opremo v jašku Bor-
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ba (Frančiške) v Idriji. Dela se bodo izvajala na podlagi rudarskega projekta “Črpališče v jašku Borba RŽS Idrija“. Vrednost del:
30,315.800 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani ponudnik mora pričeti z deli 30. 10. 2002. Dela
morajo biti končana do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik živega
srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
finančno-komercialna služba, kontaktna
oseba za vprašanja s področja razpisa je
Katja Lapajne, tel. 05/377-38-11, za tehnične informacije Ivan Jurjavčič, tel.
05/377-38-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do konca trajanja razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. V istem času je na
ogled tudi projektna dokumentacija.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
TRR 04752-0000325485, s pripisom “Črpališče Borba“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 23. 8. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija,
soba št. 7 (tajništvo direktorja).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 8. 2002 ob 12.30, Arkova 43 (v
pisarni direktorja, soba št. 8).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do dneva podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do 30. 10. 2002.
Naročnik bo odločitev o izboru sporočil ponudnikom do 15. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.
Ob-75105
1. Naročnik: Reševalna služba Koroške,
Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11/a,
2390 Ravne na Koroškem, 02/870-52-89.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo – povišana verzija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava vozila z vso opremo.
4. Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Reševalna služba
Koroške, Ravne na Koroškem – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro, od 5. 8. do 10. 8. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na račun št.: 01303-6030923667.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Reševalna služba Koroške,
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/a, 2390
Ravne na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2002 ob 13. uri, Reševalna
služba Koroške, Ravne na Koroškem – tajništvo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok in po razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Reševalna služba Koroške
Ravne na Koroškem
Št. 2020-09-B-02-002
Ob-75112
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Povšetova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-05-530 faks
01/23-22964, e-mail: Tatjana Romšek-Poljšak@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dostava
pripravljenih obrokov hrane za potrebe
zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana in oddelkih Novo mesto, Radovljica in Ig in ZPKZ
Ig.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po sklopih in sicer:
– prvi sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Novo mesto,
– drugi sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Radovljica,
– tretji sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Ig in ZPKZ Ljubljana,
– četrti sklop – ZPKZ Ig.
4. Kraj dobave: Za ZPKZ Ljubljana oddelek Novo mesto: Jerebova 1, Novo mesto; Za ZPKZ Ljubljana oddelek Radovljica:
Gorenjska cesta 15, Radovljica; Za ZPKZ
Ljubljana oddelek Ig: IG 134, Ig in ZPKZ
Ljubljana: Povšetova 5, Ljubljana; za ZPKZ
Ig: Ig 136, Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: Prvi in drugi
sklop od 1. 10. 2002 do 31. 12. 2003; za
tretji sklop: oddelek Ig od 1. 10. 2002 do
31. 12. 2003 in za ZPKZ Ljubljana v primeru nepredvidenih dogodkov (prenova kuhinje in podobno); za četrti sklop od 1. 10.
2002 do 31. 3. 2003, z možnostjo podaljšanja v primeru nepredvidenih dogodkov.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
osebno, po pošti, po telefaksu ali e- mailu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo 3. 9. 2002 ob 10. uri
na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Garancija banke za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, če vrednost ponudbe presega 30 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Plači-

lo za blago bo opravljeno v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): se ne zahteva.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je to določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta najkasneje 5 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Okvirne vrednosti naročil so:
– za prvi sklop 40,550.000 SIT,
– za drugi sklop 27,650.000 SIT,
– za tretji sklop: oddelek Ig 23,040.000
SIT in ZPKZ Ljubljana 18,430.000 SIT,
– za četrti sklop 14,750.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 2/2002
Ob-75174
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– 1. sklop: namizni računalniki,
– 2. sklop: prenosni računalniki,
– 3. sklop: tiskalniki.
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto
blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti za vse sklope skupaj ali v celoti za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni čas
največ 20 dni od dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovnj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na
transakcijski
račun
št.:
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
12. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje,
soba št. 83.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 12.30, v prostorih
naročnika, Miklošičeva cesta 38, 3. nadstropje, soba št. 58.
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 najmanj 30 dni po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 11. 2002. Odločitev bo sprejeta
predvidoma 9. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja skupna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je na voljo
na internetu na naslovu http://www.praetor.si. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja
in pregledujejo odgovore na v ta namen
postavljenem informacijskem sistemu na istem naslovu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Slovenska kinoteka

cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača na transakcijski račun pri Novi
Ljubljanski
banki
d.d.,
številka
02924-0020286671, s pripisom JR
B6/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 9. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo in montažo nadgradenj – JR
B6/02“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja,
Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 9.
2002 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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01100-6030278961 s pripisom “JR - Računalniška oprema“, pripisati davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2002,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2002, ob 11. uri v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v dvanajstih enakih brezobrestnih mesečnih
obrokih, pri čemer prvi obrok zapade trideset dni po zapisniškem prevzemu blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno (opredeljeno)
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 5. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec
Ob-75171
1. Naročnik: Slovenska kinoteka.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva cesta
38, 1000 Ljubljana, marjan.rozman@kinoteka.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in namestitev kinematografske opreme
za projiciranje in ozvočenje (projektor,
ozvočenje, platno in pripadajoča oprema).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop.
4. Kraj dobave: Kolodvorska ulica 13,
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Miklošičeva
cesta 38, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje,
soba št. 83, Marjan Rozman, marjan.rozman@kinoteka.si.

Št. 6/02
Ob-75175
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000
Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
nadgradnje za smetarsko vozilo volumna 10 m2 – 2 kosa, dobava nadgradnje
za smetarsko vozilo volumna 13 m3 – 1
kos, dobava nadgradnje za cisterno za
prevoz goriva volumna 10 m3 – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajalec lahko ponudbi vse ali samo posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za nadgradnjo smetarskega vozila z nadgradnjo volumna 10 m3: cena brez davka –
50 točk, servis v razdalji 10 km od sedeža
podjetja – 15 točk, reference za smetarska
vozila v Sloveniji – nad 10 vozil – 15 točk,
usklajenost z obstoječim voznim parkom
smetarskih vozil – 10 točk, dobavni rok –
10 točk; Merila za nadgradnjo smetarskega
vozila z nadgradnjo volumna 13 m3: cena
brez davka – 50 točk, servis v razdalji 10
km od sedeža podjetja – 15 točk,reference
za smetaska vozila v Sloveniji – nad 10 vozil
– 15 točk, usklajenost z obstoječim voznim
parkom smetarskih vozil – 10 točk, dobavni
rok – 10 točk; Merila za nadgradnjo za cisterno za prevoz goriva: cena brez davka –
50 točk, reference za vozila za prevoz naftnih derivatov v Sloveniji – 20 točk, dobavni
rok – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega
lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom je 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana
Št. 5628/02
Ob-75180
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
varnostnih ograj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – varnostna ograja profila B,
2. sklop – varnostni mrežni pano,
3. sklop – protislepilne lamele,
4. sklop – varnostna ograja profila A,
5. sklop – mostovna cevna ograja.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo:. Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2002 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
4. 11. 2002; datum odločitve do 19. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 5629/02
Ob-75181
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
varovalnih mrež.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – varovalna mreža iz aluminija,
2. sklop – varovalna mreža iz plastificiranega pocinkanega jekla.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:. osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na številko 99
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo:. Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2002 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 4. 11.
2002; datum odločitve do 19. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

šnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel. 07/39-16-132, dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel.
07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 8. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko 16/19-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 8. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 8. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, pri čemer prvi obrok zapade v osmih dneh po
zapisniškem prevzemu blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so razvidni iz navodil ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom; naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 20. dneh po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
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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: veljavnost ponudbe 4. 11.
2002; datum odločitve do 19. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 5630/02
Ob-75182
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
materialov za obnovo talnih obeležb.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – enokomponentna barva za
cestišče,
2. sklop – dvokomponentna barva za
cestišče,
3. sklop – barva za cestišče na vodni
osnovi,
4. sklop – dvokomponentna barva za
cestišče za debeloslojni nanos.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC
baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:. osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB, št. 02923-0012771839, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo:. Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2002 ob 9. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-

Št. 1/19-02
Ob-75186
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, faks 01/33-21-005.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: namizni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3:
a) laserski tiskalniki,
b) laserski omrežni tiskalniki.
– sklop 4: naprava za brezprekinitveno
napajanje.
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto
blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti za vse sklope skupaj ali v celoti za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
pravnomočnosti obvestila o izbiri.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolni-

Št. 110-1/02
Ob-75238
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme SDH ter letno vzdrževanje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave:
– med AC bazo Ljubljana in Izpostavo
AC baze Dob,
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– med AC bazo Ljubljana in CP Kompolje,
– med predorom Jasovnik, AC bazo
Vransko in AC bazo Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 140 dni od dneva veljavnosti pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Milan Pavlica,
univ. dipl. inž. el. – Družba za državne ceste
d.o.o.,
Nadzor
Gorenjska,
tel.
04/280-88-06, faks 04/280-88-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
TRR,
št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 9. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9.
2002 ob 9. uri, na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,700.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 3. 3. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 19. 10. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 404-08-99/2002-10
Ob-75287
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izolirni
dihalni aparati:
– za leto 2002: 155 kosov,
– za leto 2003: 165 kosov,
– skupaj: 320 kosov.
Orientacijska vrednost: 85,000.000 SIT.
Tehnični podatki in zahteve
1. Predmet javnega naročila: izolirni dihalni aparati.
Skladno s tipizacijo izolirnih dihalnih aparatov pri Gasilski zvezi Slovenije.
2. Področje in namen uporabe: izolirni
dihalni aparat je namenjen za zaščito dihalnih organov, oči in obraza gasilca.
3. Tehnične zahteve
1. Tlačna posoda za zrak:
– kompozitna tlačna posoda za zrak,
– volumen = 6,8 l,
– tlak = 300 barov,
– maksimalna teža: 6 kg.
2. Izolirni dihalni aparat:
– nosilno ogrodje izolirnega dihalnega
aparata z naramnicami in trebušnim pasom,
možnost pritrditve dveh tlačnih posod (širina bočno trebušnega pritrdilnega pasu na
hrbtu je minimalno 100 mm),
– manometer (viden v temi, zaščiten
pred udarci),
– opozorilna naprava mora biti dobro slišna (čim bližje ušesu),
– reducirni ventil (na visoko tlačnem delu ventila mora imeti vgrajen varnostni ventil).
3. Maska:
Nadtlačna panoramska zaščitna maska
mora imeti:
– vidni kot maske v pravokotni legi glede
na steno mora biti minimalno 30° zgoraj in
minimalno 75° spodaj,
– priklop in izklop na pljučni avtomat mora biti “hitri”.
4. Pljučni avtomat:
– nadlačni sistem vhoda v dihalne organe,
– gibljivost dovodne cevi za zrak mora
biti 360°,
– imeti mora možnost povečanja doziranja zraka.
5. Dodatna oprema:
– možnost hitrega priključka za reševalno masko,
– reševalna maska z minimalno 2000
mm cevi in pljučnim regulatorjem – podtlačni sistem.
4. Varnostne zahteve:
– vgrajen varnostni ventil za visokotlačni
del IDA,
– posebno varovanje delovanja za signalno napravo,

– posebno varovanje delovanja za manometer,
– ločen dovod na manometer in signalno napravo.
5. Ostale zahteve:
1. proizvajalec/ponudnik:
– ISO standard o kvaliteti izdelovalca
IDA,
– status zastopnika IDA v RS (priložiti
dokument, iz katerega bo razviden pogodbeni odnos zastopnika za prodajo ponujenih IDA);
2. certifikati o IDA:
– standard CE 0158 (priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga),
– evropska norma 137 (priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga);
3. tehnična dokumentacija:
– navodilo za uporabo v slovenskem
jeziku (priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, popravila in remont, katalog rezervnih delov, vse v slovenskem jeziku),
– priložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno blago,
– ob ponudbi priložiti vzorec ponujenega tipa IDA,
– dobavljeno blago ne sme biti starejše od šestih mesecev od datuma izdelave
blaga;
4. servis/garancijski rok:
– servisna mreža; priložiti dokument,
iz katerega bo razvidno, da ima ponudnik za
ponujeno blago zagotovljen servis (število
servisov, mobilni servis) in dobavo originalnih rezervnih delov, od proizvajalca predpisano opremo za servisiranje in od proizvajalca usposobljene serviserje,
– garancijski rok je najmanj 12 mesecev (potrebno je priložiti garancijsko izjavo
oziroma podpisan in potrjen garancijski list
proizvajalca);
5. usposabljanje:
– dobavitelj mora zagotavljati izobraževanje inštruktorjev in funkcionalno usposabljanje uporabnikov;
6. vzorec:
– vsak ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti svoj vzorec za predmet javnega
razpisa,
– izbranemu ponudniku bo vzorec vrnjen po kakovostnem prevzemu blaga, ostali
ponudniki pa vzorce prevzamejo v 15 dneh
od dneva pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila;
7. reference izdelka;
– reference izdelka v SLO – število
prodanih IDA ponujenega proizvajalca v
SLO: ponudnik mora priložiti potrdilo generalnega zastopnika za Slovenijo, ki izkazuje
število prodanih IDA za leta 1999, 2000 in
2001,
– reference izdelka v EU – število prodanih IDA ponujenega proizvajalca v EU:
ponudnik mora priložiti potrdilo proizvajalca, ki izkazuje število prodanih IDA za leta
1999, 2000 in 2001.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Roje.
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3. da bo priložil Potrdilo pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih;
4. da potrjuje zahtevano veljavnost ponudbe in rok plačila iz razpisne dokumentacije;
5. da ponujeno blago ustreza tehničnim
zahtevam naročnika;
6. da bo podpisal in žigosal ponudbo-cene;
7. da bo podpisal, izpolnil in žigosal Tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev naročnika ter priložil vsa zahtevana potrdila;
8. da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do
dokončne izvedbe posla. Odločitev o sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
30. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) Vrednost ponudbe – utež 0,45

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral najugodnejšega ponudnika ob
izpolnjevanju pogojev iz 41. in 43. člena
ZJN-1, posebnih pogojev, tehničnih podatkov in zahtev naročnika ter na podlagi največjega skupnega števila doseženih točk
skladno z navedenimi ocenjevalnimi kriteriji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Ministrstvo za obrambo
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 – april 2003 oziroma po ponudbi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Zahteve za razpisne dokumentacije: 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 Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
(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 razpisa MORS 114A/2002-ODP) na račun
0110006370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS 114A/2002 ODP – izolirni dihalni
aparati“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 9. 2002 ob 10. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od celotne vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:
Ponudnik zagotavlja:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6-ih
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov;

Število točk

Kriterij

10

najnižja cena
najnižja cena x 10

1.00 –9.99

ponujena cena
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
b) Garancijski rok – utež 0,10
Število točk

Kriterij

10

najdaljši garancijski rok
ponujen garancijski rok x 10

1.00 –9.99

najdaljši garancijski rok
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
c) Reference izdelka – utež 0,15
c.1) Reference izdelka doma – utež 0,10
Število točk

Kriterij

10

največje število prodanih IDA
ponujenega proizvajalca v
letih 1999, 2000, 2001
v SLO
ponujeno število IDA x 10

1.00 –9.99

največje število IDA
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
c.2) Reference izdelka v EU – utež 0,05
Število točk

Kriterij

10

največje število prodanih IDA
ponujenega proizvajalca v
letih 1999, 2000, 2001
v EU
ponujeno število IDA x 10

1.00 –9.99

največje število IDA
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
d) Servisiranje – utež 0,30
Število točk

Kriterij

10

3 ali več servisov in mobilni
servis
3 ali več servisov
do 3 servisi in mobilni servis
mobilni servis
do 3 servisi

7
3
2
1

Ob-75296
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje.
Sklopi
območna enota

1. Tolmin
2. Bled
3. Kranj
4. Ljubljana
5. Postojna
6. Kočevje
7. Novo mesto
8. Brežice
9. Celje
10. Nazarje
11. Slovenj Gradec
12. Maribor
13. Murska Sobota
14. Sežana
15. GL Medved
16. GL Jelen

Leto 2002
količina

Leto 2003
količina

5.000
3.000
1.100
8.500
9.000
3.700
2.200
6.000
9.000
4.500
8.500
/
1.200
5.500
16.000
2.000

15.000
11.000
4.800
20.000
25.000
8.000
3.400
7.000
15.000
4.500
8.500
8.000
2.500
5.500
20.300
8.000

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo po sklopih - območnih enotah oziroma gojitvenih
loviščih naročnika, in sicer lahko oddajo ponudbo za en, več ali vse sklope.
4. Kraj dobave: območne enote in gojitvena lovišča naročnika - podrobnejši opis
izhaja iz razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2002 in 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije - tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.500 SIT z upoštevanim 20% DDV.
Znesek se nakaže na podračun
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01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana z označbo 101-926.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije mora predložiti potrdilo o plačilu
in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002 ob 11. uri, ZGS - sejna
soba, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila (pogodba).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– predloži: *Pravne osebe: BON-1 in
BON-2 skupaj, izdanih v letu 2002 oziroma
BON-1/P, izdanega v letu 2002. V primeru
odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki se predloži izjavo poslovne banke o
prometu in povprečnem stanju sredstev na
transakcijskem računu ponudnika v zadnjem
trimesečju; *Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik): – potrdilo banke o stanju na (žiro ali transakcijskem) računu, za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb in davčno napoved za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– predloži dokazilo, da v preteklih šestih
mesecih ni imel blokiranega žiro računa oziroma transakcijskega računa,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva potrditve računa s strani
naročnika,
– ponujeni odzivni čas je največ 3 dni,
– nudi dostavo fco območne enote oziroma gojitvena lovišča naročnika - razloženo,
– predloži seznam najvažnejših opravljenih dobav v zadnjih treh letih, ostale potrjene izjave in podatke, zahtevane v razpisni
dokumentaciji in izpolnjuje druge zahteve
naročnika po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma
v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
0,8 odzivni čas 0,2.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-75304
1. Naročnik: II. osnovna šola Rogaška
Slatina.
2. Naslov naročnika: Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, tel.
03/581-49-06 ali 03/581-43-80, faks
03/581-41-78.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni 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 samo posamezno skupino artiklov, in sicer:
– kruh, mlevski in pekovski izdelki,
– meso, mesni izdelki in perutnina,
– zmrznjene in drugi morski sadeži,
– mleko in mlečni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– sirupi, sadni sokovi in druge brezalkoholne pijače,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: II. osnovna šola Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 4, 3250
Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 11.
2002 do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo II.
osnovne šole Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure, osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole: 01306-6030678013 (TRR) – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: II. osnovna šola Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška
Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2002 ob 8.30, na II. osnovni šoli
Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 4,
3250 Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni predvidena in ni možna.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o

javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 11.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma
12. 9. 2002 in začela veljati po preteku z
zakonom predpisanega pritožbenega roka.
15. Merila za ocenitev ponudbe:
– cena 80% = 80 točk,
– celovitost ponudbe 5% = 5 točk,
– plačilni pogoji 5% = 5 točk,
– reference 3% = 3 točke,
– finančna usposobljenost 4% = 4 točke,
– druge ugodnosti 3% = 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
II. osnovna šola Rogaška Slatina
Št. 281/02
Ob-75307
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto,
faks
07/332-21-16,
faks
07/332-21-16, e-mail: zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel. 07/391-67-03.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
ultrazvočnega aparata za diagnostiko
obolenj srca, ožilja in organov trebušne
votline.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska
c. 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo,
Jelka Fajdiga. Vprašanja so lahko samo pisna, po faksu ali e-mailu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz (c) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV na podračun pri UJP 01285-6030922997.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4, taništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2002 ob 9. uri, Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, sejna soba/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po opravljeni dobavi.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d., št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 2300-3371, z obvezno
navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 3. septembra 2002
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 18/02 –
Ponudba za dobavo in montažo vakumskih
odklopnikov 20 kV s krmilnimi omaricami –
Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. septembra
2002 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
♣ izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
♣ dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
♣ dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali taka
sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% skupne ponudbene vrednosti
(brez DDV),

– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
♣ neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
♣ BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni,
♣ dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
♣ pisno izjavo ponudnika oziroma njegovega podizvajalca o sposobnosti in usposobljenosti, s katero dokazuje zadostno prosto kadrovsko zmogljivost usposobljenih delavcev (s priloženim seznamom zaposlenih
z navedbo strokovne usposobljenosti) ter
zadostno tehnično opremljenost za izvedbo
naročila,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,
– dokazilo ponudnika, oziroma njegovega podizvajala (dejanskega dobavitelja/izvajalca del) o že uspešno izvedeni najmanj
eni dobavi in montaži s. n. stikalne opreme
ter njeni vključitvi v sistem daljinskega vodenja vsaj enemu od elektrodistribucijskih podjetij v RS, v zadnjih petih letih,
– dokazilo, da je ponujena oprema že
vgrajena v elektroenergetski sistem in uspešno vključena v sistem daljinskega vodenja
elektrodistribucijskega podjetja v RS,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranim ponudnikom. Pridobitev dokumentov pod oznako ♣ velja tudi za eventualnega podizvajalca in morajo biti
predloženi v originalu ali kot fotokopije,
ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: od 15. 10. 2002 do
2. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60%,
– kompletnost ponudbe – 20%,
– servis – 20 % razdelana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Zdravstveni dom
Novo mesto
Št. 2515/02
Ob-75313
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža vakumskih odklopnikov 20
kV s krmilnimi omaricami za zunanjo
montažo ter vključitev v obstoječi sistem daljinskega vodenja v obdobju
2002/2003 – vakumski odklopnik 20
kV s krmilno omarico za zunanjo montažo (10 kom).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano opremo, delne ponudbe za samo del razpisane
opreme ne bodo upoštevane!
4. Kraj dobave: področje javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. – mikro lokacija (skladno z dogovorom).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so možne, vendar morajo
ustrezati tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje opreme in s čimkrajšim dobavnim rokom in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Irena Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. septembra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– rok plačila (10% delež),
– rok dobave (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 29. avgusta
2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 29. 7. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3/2002
Ob-75333
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana, tel: 01/300-22-00, faks
01/43-43-564, info@parkirisca-lj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: specialno tovorno vozilo z dvigalom, nadgradnjo in priborom za dviganje za intervencijski odvoz osebnih vozil (pajek).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca
leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika, Vodnikov Trg 5, 1000
Ljubljana. Vse informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko ponudniki pridobijo na podlagi pisnega zaprosila na naslovu naročnika in naročnikove elektronske pošte info@parkirisca-lj.si, s pripisom “Javni Razpis – Pajek“ v
oknu – vrstici predmet/subject.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovnik
(pon. – pet.) med 9. in 15. uro do petka
23. 8. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: kot veljavne bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo pravilno označene prispele do četrtka 29. 8.2002 na
naslov: Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov Trg 5, 1000 Ljubljana – tajništvo 1.
nadstropje, do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov Trg 5, 1000 Ljubljana, tajništvo, 1
nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
29. 8. 2002 na naslovu Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov Trg 5, 1000 Ljubljana, I nadstropje, sejna soba, ob 14.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ga-
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rancija za resnost ponudbe v znesku 5% od
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od datuma odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma v 45
dneh od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– stroški vzdrževanja,
– reference,
– garancija,
– plačilni roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.
Št. 17123-02-403-53/2002 Ob-75335
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža digitalne telekomunikacijske
opreme, in sicer telekomunikacijskih sistemov fiksnega govornega omrežja.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po posameznih
sklopih. Ponudniki morajo ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa v celoti. Posameznih artiklov ali točk iz predmetnega naročila ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave in montaže:
Posamezne lokacije na področjih:
– GPU in PU Ljubljana,
– PU Maribor,
– PU Celje,
– PU Kranj,
– PU Koper,
– PU Postojna,
– PU Novo mesto,
– PU Murska Sobota,
– PU Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne
ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 27. 9. 2002, za-

ključek dobave in montaže najkasneje do
dne 10. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, sektor za finance, plan in
investicije, oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
0110-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40305302.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 2. 9.
2002, najkasneje do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
2002, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi in montaži opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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Ljubljana, 9. 9. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko 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): naročnik
bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), plačilni pogoji (3%),
potrjene reference ponudnika s starni uporabnikov za vozila in dvigala (7%), rok dobave (5%), bližina pooblaščenega servisa (EP
Ljubljana, Beričevo in EP Maribor, Pekre)
za vozila in dvigala (5%).
Merila so detajlno opisana v navodilih
ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije

prevzem dokumentacije v tajništvu Dejavnosti upravljanja prenosnega omrežja, III. nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Jože Kragelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 02924-0017900956. DDV je
zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 5, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 12. 9. 2002 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference izvajalca za montažo
identične opreme na elektroenergetskih objektih v Sloveniji (20%), rok izvedbe (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 11. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki
ustreza merilom: cena, garancijski rok in
finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 2607
Ob-75406
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh tovornih vozil z dodatno opremo in
nadgradnjami za EP Ljubljana in EP Maribor. Tehnični podatki za:
1. EP Ljubljana: medosna razdalja od
3.500 mm do 3.600 mm, dovoljena skupna masa od 14.000 kg do 14.500 kg,
moč motorja 240 KS do 260 KS, z orijentacijsko vrednostjo 28,000.000 SIT; 2. EP
Maribor medosna razdalja od 3.000 mm do
3.300 mm, dovoljena skupna masa od
4.500 kg do 5.000 kg, moč motorja 100
KS do 130 KS, z orijentacijsko vrednostjo
12,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi samo celovito ponudbo za eno ali obe vozili skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 9.
2002 do najkasneje 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električne energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Miran Zver.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na TRR
št. 02924-0017900956. DDV je zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000

Št. 26072
Ob-75407
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za optično infrastrukturo v RTP 400/110 kV Okroglo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: dobava in montaža v
RTP Okroglo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,

Ob-75450
1. Naročnik: Zdravstveni dom Idrija.
2. Naslov naročnika: Otona Župančiča
3, Idrija, tel. 05/37-34-200, faks
05/37-34-203, e-naslov: zd.idrija@zd-idrija.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo – reanimobil, 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Idrija, Otona Župančiča 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 31. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija,
uprava – tajništvo, Andreja Rudolf, Nikita
Primožič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 13. uro do vključno 28. 8. 2002,
s potrjenim potrdilom o plačilu, po predhodni najavi. Po dogovoru pošljemo dokumentacijo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na račun pri UJP 01236-6030920451, s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo: reanimobil“. Potrdilo o plačilu je potrebno dostaviti ob dvigu dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Idrija, uprava
– tajništvo, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Idrija (II. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od okvirne vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do:
27. 2. 2003, predvideni datum odločitve
10. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslov ponudnika vsaj
5 dni pred datumom, do katerega je potrebno predložiti ponudbo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Zdravstveni dom Idrija
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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
Razveljavitev
Ob-75438
Občina Duplek razveljavlja javni razpis
za oddajo naročila po odprtem postopku št.
01/2002 za izgradnjo vrtca pri Osnovni šoli
Duplek z rekonstrukcijo kuhinje in kotlovnice v šoli ter izgradnjo čistilne naprave za
potrebe šole in vrtca, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 66 z dne 26. 7. 2002.
Občina Duplek
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 2002/006
Ob-75193
Na podlagi 77. člena ZJN-1 je naročnik
Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino, zavrnil vse
ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno prispele na javni razpis po odprtem postopku
za investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela
na spomenikih last Republike Slovenije
Grad – Grad in Spodnji Slemen – Grad
Viltuš, objavljen v Uradnem listu RS, št.
53-54 z dne 21. 6. 2002, Ob-72616.
Ministrstvo za kulturo
Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino
Popravek
Št. 407-301/2002
Ob-75244
V javnem razpisu brez omejitve za oddajo
naročila gradnje po odprtem postopku naročnika RS, Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za Srednjo glasbeno in baletno šolo v
Ljubljani (objavljen v Ur. l. RS, št. 62-63 z
dne 19. 7. 2002, Ob-74260) se spremenijo
naslednje točke, ki se pravilno glasijo:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 9. do 12. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2002,
do 14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2002, ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad
za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna soba.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 10. 2002.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo popravka: 26. 7. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 34406-3/2002 (1019)
Ob-75082
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10; faks 02/720-73-52, obcina@lenart.si, www.lenart.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
občinskih cest v Občini Lenart za l.
2002:
1. sklop: LC 203-450 Lormanje – Strma
gora; L = 1400 m, š = 3 m,
2. sklop: JP 703-041 Pesjak – Zg. Voličina (Vogrin); L = 1250 m, š = 3 m,
3. sklop: JP 703-092 Zg. Voličina – Zg.
Gorca, L = 380 m, š = 3,
4. sklop: parkirišče pri pokopališču v
Voličini,
5. sklop: JP 703-890 Zg. Verjane –
Obrat, Sv. Trojica; L = 2150 m, š = 3 m,
6. sklop: JP 703-962 Osek – Kozarski
vrh; L = 550 m, š = 3 m,
7. sklop: LC 203-360 Brengova –
Osek-Ločki vrh-Negova; L = 570 m, š = 3
m,
8. sklop: JP 704-071 Porčički vrh-Gladenberg (Postružnik) (Odsek 1+2); L = 400
m + 700 m, š = 3m,
9. sklop: JP 703-320 Jurovska cesta –
Jurovski dol; L = 2372 m, š = 3 m,
10. sklop: JP 703-312 Žice-Sr.Gasteraj-Zg.Gasteraj (odsek do Rotman); L = 900
m, š = 3m,
11. sklop: JP 703-330 Malna – Črnčec;
L = 550 m, š = 3 m,
12. sklop: ureditev dostopne ceste k
OŠ v Jurovskem dolu (cesta, obračališče
bus, parkirišče),
13. sklop: izdelava odcepa Gorjup – Novak v Lenartu; L = 50 m, š = 2,5 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih. Ponudnik
lahko predloži ponudbo za enega, več ali
vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: v primeru variantne ponudbe, mora ponudnik pridobiti
na svoje stroške celotno ustrezno nadomestno dokumentacijo.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Lenart.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 20. 9. 2002, predvideno dokončanje del je 15. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Srečko Aleksander Padovnik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52, ali Silvo Slaček, soba 10/I.;
tel. 02/729-13-24.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka, med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 9.600 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart, št.
01258-0100010543.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov v Stari Gori pri Novi Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: zadnji rok do
15. decembra 2002, dokončanje po terminskem planu, razvidnem v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DE odlagališče odpadkov, dr. Marko Likon, tel.
05/335-53-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 2. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT skupaj z DDV,
na transakcijski račun Komunala Nova Gorica d.d., št. 04750-0000489707.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica, soba št. 6, Mirjam Jamšek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 13. uri, Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova
Gorica, soba št. 9.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, 6. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Komunala d.d., Nova Gorica

vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba restavratorskih in gradbenih
posegov na obnovi križnega hodnika, vključno z delom opreme in elektroinstalacij.
4. Kraj izvedbe: Cistercijanska opatija
Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: od 30. 8. 2002 do 30. 9.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Cistercijanska
opatija Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica; Dodatne informacije: ZVKDS, Restavratorski center; kontaktna oseba: Mateja
Kavčič, tel. 01/23-43-122, 01/23-43-100,
GSM 031/882-115.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Cistercijanska opatija Stična,
Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2002 ob 11. uri, v prostorih Cistercijanske opatije Stična.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, predviden datum odločitve je 21. 08. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, podatki o ponudniku 60%. Podrobnejša navodila so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
28. 6. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Cistercijanska opatija Stična
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 10. uri, na naslovu
Občina Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT (ne glede na število ponujenih sklopov),
ki mora veljati še do 30 dni od predvidenega datuma sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika, torej do 7. 10. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru
predložitve skupne ponudbe se zahteva
predložitev pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navedbo nosilca posla. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 10. 2002, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 7. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena posameznega sklopa upoštevajoč
vse popuste.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanih del po posameznih sklopih oziroma spremeni predviden čas
začetka/zaključka izvajanja del po posameznem sklopu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Občina Lenart
Ob-75096
1. Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 25. junija
1, 5000 Nova Gorica, faks 05/335-53-11,
tel. 05/335-53-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža stiskalnice za potrebe stiskanja komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin na odlagališču nenevarnih odpadkov v Stari Gori.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Ob-75102
1. Naročnik: Cistercijanska opatija Stična.
2. Naslov naročnika: Cistercijanska
opatija Stična, Stična 17, 1295 Ivančna Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zaščitna
in vzdrževalna dela v križnem hodniku v
Cistercijanski opatiji Stična.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v
enem sklopu, ki je predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

Št. 351-03-6/02
Ob-75103
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-90-40, faks
02/581-16-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
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pri rekonstrukciji, adaptaciji in novogradnji Osnovne šole Ivana Cankarja
Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, Dominika Vrbnjak, tel.
02/584-90-48 ali Urad župana, Olga Karba, tel. 02/584-90-43.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 21.000 SIT (vključno z
DDV) na podračun pri Upravi za javna plačila,
Urad
Murska
Sobota,
št.
01263-0100013693.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 2002 ob 12. uri, v prostorih Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1, III. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila so razvidni iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): k ponudbi je
potrebno priložiti akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega je razvidno, kdo je nosilec
posla in njihova medsebojna razmerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, rok izvedbe javnega naročila 15%, reference 15%, terminska prilagoditev izvedbe javnega naročila zaradi organizacije pouka 10%. Podrobnejša uporaba meril je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Dominika
Vrbnjak,
tel.
02/584-90-48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Ljutomer
Ob-75104
1. Naročnik: Javni zavod Kozjanski park.
2. Naslov naročnika: Bistrica ob Sotli
6, 3256 Bistrica ob Sotli; uprava: Podsreda
45, 3257 Podsreda; tel. 03/800-71-00,
faks 03/800-71-08.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacijska in prezentacijska dela na gradu Podsreda – celovita prenova obrambnega
stolpa in romanskega trakta: gradbena
in obrtniška dela, elektroinstalacijska
dela, strojnoinstalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projekta izvedenih del je obveznost izvajalca in
mora biti upoštevana v ponudbeni ceni.
4. Kraj izvedbe: grad Podsreda.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 10. 9. 2002
do 1. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
Kozjanski park, Bistrica ob Sotli 6, uprava:
Podsreda 45. Kontaktna oseba je Breda
Kovačič, tel. 03/800-71-00, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak ponedeljek in sredo od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 01100-6030254129, pri čemer navedite namen plačila: “plačilo razpisne dokumentacije za obnovitvena dela na
gradu Podsreda“. Ob dvigu razpisne dokumentacije se mora kandidat izkazati s potrdilom o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Kozjanski park,
uprava: Podsreda 45, 3257 Podsreda, s
pripisom: “Ne odpiraj, javni razpis za sanacijska in prezentacijska dela na gradu Podsreda“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
uprave Kozjanskega parka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb in v 7 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 60%,
– reference ponudnika: 30%,
– plačilni pogoji: 5%,
– garancijski rok: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije in navodila so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Javni zavod Kozjanski park
Št. 414-04-051/2002
Ob-75111
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, telefaks 07/348-11-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo in priključki za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole in telovadnice Mirna.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
Mercata 1 Holding, d.d., Ljubljana ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mirna na Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del v septembru 2002, rok dokončanja del do 31. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trebnje, Goliev trg 5, kontaktni osebi Branka
Kržič,
Danica
Grandovec,
tel.
07/348-11-24, 07/348-11-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa do 30. 8. 2002 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
150.000 SIT na transakcijski račun Občine
Trebnje št. 01330-0100016133, s pripisom: razpisna dokumentacija – gradnja OŠ
Mirna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 30. 8. 2002 do
11.ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, z oznako ”Ponudba –ne
odpiraj- gradnja OŠ Mirna”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
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30. 8. 2002 ob 12. uri, v veliki sejni sobi,
Goliev trg 5, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so zahtevana: da, bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in
sklicevanje na merodajna določila v predpisih: plačilo se bo izvrševalo v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS in v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47.člen): ponudnik s podizvajalci, ki jih
navede v ponudbi ali skupina ponudnikov z
navedbo vodilnega partnerja, s predložitvijo
pravnega akta o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora
predložiti dokumente v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
Reference s področja visokih gradenj, v
skladu z razpisno dokumentacijo. Izjava
banke glede bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava
banke glede bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 60 dni po odpiranju ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
10. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb
(51.člen ZJN): najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 5. 4. 2002, Ob-66848
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Trebnje

sakcijski račun Občine Pesnica pri Upravi
za JP (Urad Slovenska Bistrica), št.
01289-0100008733, namen nakazila: razpisna dokumentacija podružnična OŠ Pernica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 2002 ob 12. uri, v prostorih Občine
Pesnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbenega zneska.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja za določila v prepisih: v skladu
z določili ZIPRS.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejšega (47. člen Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizična
oseba ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 9. 2002, datum
odločitve 29. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Pesnica

Št. 953-4/02
Ob-75117
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91, e-naslov: info.obpesnica@amis.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka k podružnični OŠ Pernica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Pernica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – september 2002, dokončanje avgust 2003.
7. (a) Naslov osebe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dušan Janežič, tel.
02/654-23-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na tran-

Št. 40306-2/227-1/02
Ob-75138
1. Naročnik: Občina Trbovlje, Občina
Radeče.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail obcina.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800
Milana Majcna 1, 1433 Radeče, faks
03/56-85-285, tel. 03/56-85-155.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalne ceste Trbovlje–Dobovec–
Radeče, odsek LC št. 423370 vas Dobovec in odsek LC št. 423330 Čimerno
- Radeče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral enega izvajalca za razpisan obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbovlje, Dobovec in
Radeče, Čimerno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek - september 2002, rok dokončanja –
12. oktober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodarske javne službe in občinsko premoženje,
Mirko Zidar in Dušan Strašek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na transakcijski račun naročnika št. 01000-0100018141 pri Banki Slovenije; ponudnikom, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo za razveljavljeni razpis, so
oproščeni plačila razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do ponedeljka,
19. 8. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo istega dne, v
ponedeljek 19. 8. 2002 ob 12. uri v mali
sejni sobi Občine Trbovlje, 2. nadstropje,
Mestni trg 4.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v decembru
2002 in januarju 2003.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): kolikor
predloži ponudbo skupina izvajalcev mora
le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora priložiti
zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je do 21. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: kriterij
za najugodnejšega ponudnika je najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: ponedeljek, 22. 7. 2002.
Občina Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 0/04-04/02
Ob-75163
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-00,
faks 04/581-04-20.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
dela vodovoda Peričnik za Osnovno šolo Toneta Čufarja v dolžini 230 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za dela iz razpisne dokumentacije v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 21, ob potoku Jesenica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2002, dokončanje 30. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51,
soba 4 – tajništvo, dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Juriju Dovžanu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR pri GB
d.d.
Kranj,
PE
Jesenice,
št.
07000-0000492171, s sklicem 405.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po zakonu o izvrševanju proračuna in v skladu s
plačilnimi roki iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): parafirana
pogodoba med partnerji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002, predvideni datum odločitve je 12. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije
pri Juriju Dovžanu, tel. 04/581-04-00 ali
04/581-04-34.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
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Št. 351-03-5/02-15
Ob-75164
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390
Ravne
na
Koroškem,
tel.
02/87-05-510; faks 02/87-05-541; e-mail obcina@ravne.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
(adaptacija, rekonstrukcija in dozidava)
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca
Sušnika Ravne na Koroškem. Gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za
trakte B, C, C’ in F.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba na ključ za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
obvezna je ponudba po popisu. Variantna
ponudba je možna skladno s razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 16. 9.
2002, predviden konec maj 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, kontaktna oseba je Branko
Kaker.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 2002,
v času uradnih ur občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo 20.000 SIT, št. računa:
01303-0100009987.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: veljavne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naročnikov naslov do 4. 9. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 14. uri; sejna soba
Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno s določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s določili razpisnih pogojev 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): skladno s
določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno s določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska najugodnješa ponudba, skladno s
določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: del investicije mora biti realiziran v
letošnjem proračunskem letu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-75179
1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Naslov naročnika: 1351 Brezovica,
Tržaška 390, faks 01/365-32-23, tel.
01/365-32-23, e.mail:info@brezovica.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbenoobrtniška in instalacijska dela za
adaptacijo in dozidavo Osnovne šole
Preserje.
(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: Preserje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 1. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Brezovica,Brezovica, Tržaška 390, Janez Miklič,
tel. 01/365-32-22.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure, prosimo za predhodno telefonsko najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo stroškov razpisne
dokumentacije v višini 40.000 SIT na transakcijski
račun
naročnika
št.:
01208-0100000771.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brezovica, Tržaška
390, 1351 Brezovica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002 ob 12.30, v sejni sobi na
sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dnevni rok plačila, zakon o javnih
financah, zakon o izvrševanju proračuna,
podzakonski akti o finančnem poslovanju
posrednih proračunskih porabnikov, avansa ni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): sklenjena
pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja izvedbo naročila s podiz-
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tel. 02/577-68-80, faks 02/577-68-87,
tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 2002,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, negotovinsko
plačilo na TRR št. 01000-0100013582,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, 1000 Ljubljana, Trg OF 13, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2002 ob 14. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3/V, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi začasnih situacij z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjenega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev
pogodbe o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. septembra.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih:
– ponudbena cena – 65%,
– reference ponudnika – 12%,
– reference odgovornega vodje gradbišča – 6%,
– garancijski roki – 8%.
– finančna in poslovna sposobnost – 9%
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– dodatne informacije v zvezi z razpisno
in projektno dokumentacijo se lahko dobijo
na Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, faks 02/250-41-35,
– vpogled v kompletno PGD in PZI projektno dokumentacijo je omogočen na Občini Dobrovnik ter na Proplus d.o.o., Maribor,
– dne 27. 8. 2002 ob 10. uri, je po
predhodni najavi na Občini Dobrovnik, predviden ogled gradbišča.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Dobrovnik – Dobronak Község

Ob-75189
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
3. (a) Opis in obseg gradnje: OŠ Most
na Soči – nadaljevanje 3. faze: rekonstrukcija strehe, kotlarne in toplotne postaje.
(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: Most na Soči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante so določene z razpisno dokumentacijo, dodatne variante niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 15. 9.
2002, dokončanje 25. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, tajništvo, tel. 05/381-95-16, faks
05/381-95-23, razpisna dokumentacija se
lahko dvigne osebno ali pošlje po pošti po
predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5 dni pred odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na TRR
01328-0100014970.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 2002 ob 13. uri, v prostorih Občine
Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila situacij je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončanja del; predvideni datum odločitve: 6. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
po predhodni izbiri variante.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Rafael Šuligoj, tel. 05/381-95-22,
Danilo Kozorog, tel. 05/381-91-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Tolmin
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vajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava o bančni garanciji
za dobro izvedbo pogodbe, izjava o bančni
garanciji za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, izjava o bančni garanciji za poplačilo podizvajalcev, če bo ponudnik izvajal dela s podizvajalci, minimalni
rok plačila je 30 dni; skrajni rok za zaključek prve faze je 30. 11. 2002; skrajni rok
za zaključek druge faze je 1. 5. 2003; pisne izjave podizvajalcev, da je ponudnik pravilno in pravočasno poravnal zapadle obveznosti do njih; sklenjena pogodba o skupnem nastopanju v primeru iz predhodne
točke te objave; podatki o ključnem tehničnem osebju in drugih strokovnih delavcih
ponudnika, izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi garancij.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. 12. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 18. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni roki 10%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Brezovica
Št. 40206-36/02-2
Ob-75176
1. Naročnika: Občina Dobrovnik – Dobronak Község ter Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika Občina Dobrovnik,
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik – Dobronak, RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela ter zunanja ureditev pri rekonstrukciji in prizidavi dvojezične
osnovne šole v Dobrovniku, izvedba po
sistemu ključ v roke s fiksno ceno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Dobrovnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek oktobra
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,
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Št. 40101-8/2002
Ob-75227
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana tel. 01/2513-267, faks
01/42-55-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Grad
Grad na Goričkem: funkcionalna usposobitev jugovzhodnega trakta v pritličju
in medetaži; Grad Viltuš v kraju Spodnji
Slemen: obnova strešnih stolov in kritin.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo dela
za vse v razpisu navedene objekte ali za
posamezen objekt.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijskih, vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomenikih RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje in
usposobitev objektov.
4. Kraji izvedbe: Grad na Goričkem –
Grad: gradbeno, obrtniško, instalacijska dela v srednjem delu južnega trakta gradu.
Spodnji Slemen – Grad Viltuš: rekonstrukcija strešnega stola, kritin in dimnikov.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Čas izvedbe je 2
meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana. Kontaktni osebi Igor Peršolja tel.
01/23-43-123 ali 031/286-750 za tehnični del in Alenka Kuševič za postopkovni del
JR, tel. 01/252-2870, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2002 do
12 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2002 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 26. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: finančni del ponudbe 70%, tehnični del ponudbe 30%. Podrobnejša obrazložitev ocene
ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/23-43-123 ali
031/286-750 in Alenka Kuševič, tel.
01/252-28-70.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 110-1/02
Ob-75236
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
barvnega premaza v predoru Karavanke.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: predor Kravanke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Lado Kavčič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-294, faks 01/30-94-325.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom
na
TRR,
št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski

banki d.d. v korist Družbe za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 9. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 600.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 3. 3. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je predvidoma
21. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-75237
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A1 0040 Celje – Arja vas od km
2,280 do km 3,994.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ne sme presegati 5 % prihodkov (za leto
2001); prihodki ponudnika v letu 2001 morajo dosegati petkratno vrednost ponudbe
na katero se prijavljajo; blokada ŽR ali TTR
v zadnjih 6 mesecih skupaj neprekinjeno
več kot 5 dni, popust ali komercialni popust
ne sme biti ponujen v enkratnem znesku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena - maksimalno 60
točk in
B) kakovost izvajalca - maksimalno 20
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:/
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 10. 2002. Izvedba del je maksimalno 14 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272, faks 01/309-42-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR, št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 9. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 4. 3. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 20. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 55/G
Ob-75239
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovneije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška dela pri obnovi pošte Šalara v Kopru.
(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: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe oziroma po 15. 9.
2002 in dokončanje: pet mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, nabavna služba, Slomškov
trg 10, Maribor - Petra Majer ali Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklicevanje na številko odobritve 00 0000-17. Po opravljenem
plačilu vljudno prosimo pošljite dokazilo o
plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek 2. 9.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o Sektor
za finančne zadeve - nabavna služba, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek 3. 9. 2002 ob 10. uri v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10
v Maribor, v sejni sobi v IV. nadstropju .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od podpisane mesečne
situacije do 80% pogodbene vrednosti, 10%
v roku 30 dni od kvalitetnega pevzema in
10 % v roku 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Končni obračun se naredi na
osnovi končne situacije najkasneje v 30
dneh od dokončanja objekta.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: čista izguba ponudnika

Ob-75249
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih in elektro del v regulatorskih
postajah v sklopu priprave na sistem daljinskega nadzora in vodenja plinovodnega distribucijskega omrežja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
je 1. oktober 2002 in rok dokončanja del
15. novembra 2002, izvedba del je možna
le na štirih regulatorskih postajah hkrati.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju Energetika
Ljubljana, d.o.o., Področje trženja, investicij
in razvoja, soba P 3, vsak delovni dan med 8.
in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi z
razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel. 01/588-96-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
17000-0000053775, pri Slovenski investicijski banki, d.d., Ljubljana, s sklicem na št.
600-49-02-P. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
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bno predložiti najkasneje do 4. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 4. 9. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi, na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
750.000 SIT, z veljavnostjo do 23. 10.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 10. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 13. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 40307-5/2002
Ob-75280
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: sanacija
strehe Športne dvorane Bled.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Bled – Športna dvora-

na.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 15. 9.
2002 zaključek del: 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bled,
kontaktni osebi: Anton Kovačič, tel.
04/575-01-00, za razpisno dokumetacijo;
za tehnični del pa Jože Misson, Gea Consult d.o.o., Škofja Loka, tel. 041/667-678.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, v tajništvu Občine Bled.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski rač. št.: 01203 – 0100007903, sklic
na št. 71419939, odprt pri UJP.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2002 ob 13. uri, v spodnji sejni
dvorani Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): razvidno iz
razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Predviden rok za izbiro izvajalca je
12. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri vrednotenju in izboru najugodnejše ponudbe upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kot merila veljajo: ponudbena cena maksimalno 60 točk, reference
maksimalno 25 točk in rok plačila maksimalno 15 točk. Podrobnejša merila in vrednotenje posameznih elementov bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za sanacija strehe Športne dvorane
Bled.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Občina Bled

Št. 7/2002
Ob-75297
1. Naročnik: Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
2. Naslov naročnika: Arkova 43, 5280
Idrija,
tel.
05/377-38-11,
faks
05/377-10-82.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
stavbe jaška Frančiške (Borba) v Idriji.
Dela se bodo izvajala na podlagi projekta
“Obnova stavbe jaška Frančiške (Borba)“.
Objekt je razglašen za spomenik tehnične
dediščine državnega pomena. Obnovo bo
zato sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo
Republike
Slovenije.
Vrednost
del
83,000.000 SIT. Dela bodo potekala postopoma, in sicer v okviru letno odobrenih
finančnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo. Z izbranim izvajalcem bomo sklepali
letne anekse. Za leto 2002 je ta dela namenjenih 28,819.447 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba je mogoča samo za
celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Jašek Borba, Bazoviška ulica, Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izbran ponudnik
mora pričeti z deli v 15 dneh po uvedbi v
delo. Dela naj bi bila končana do konca leta
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik živega
srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43,
finančno-komercialna služba, kontaktna
oseba razpisa je Katja Lapajne, tel.
05/377-38-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do konca trajanja razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. V istem času je na
ogled tudi projektna dokumentacija.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
TRR 04752-0000325485 s pripisom
“Obnova stavbe jaška Frančiške“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 26. 8. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik živega srebra idrija v
zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija,
soba št. 7 (tajništvo direktorja).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 26. 8. 2002
ob 13. uri v prostorih uprave naročnika, Arkova 43 (v pisarni direktorja, soba št. 8).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obračun bo opravljen na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih začasnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, 1000 Ljubljana, Trg OF 13, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2002 ob 13. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3/V, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi začasnih situacij z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjenega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev
pogodbe o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. septembra.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih:
– ponudbena cena – 65%,
– reference ponudnika – 12%,
– reference odgovornega vodje gradbišča – 6%,
– garancijski roki – 8%,
– finančna in poslovna sposobnost – 9%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– dodatne informacije v zvezi z razpisno
in projektno dokumentacijo se lahko dobijo
na Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, faks 02/250-41-35,
– vpogled v kompletno PGD in PZI projektno dokumentacijo je omogočen na Občini Hodoš ter na Proplus d.o.o., Maribor,
– dne 27. 8. 2002 ob 13. uri, je po
predhodni najavi na Občini Hodoš, predviden ogled gradbišča.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Občina Hodoš – Hodos Község

vse skupaj: dva sklopa, prvi sklop zidarska
dela – izvedba nosilcev in opečne obloge
na obstojočo armirano betonsko fasadno
ploščo in izzidavanje zidarske osnove frolacij, drugi sklop kamnoseška dela – izvedba
kamnoseških elementov fasade.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Minoritski trg 1, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 12. 9.
2002, konec: 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestni trg 1, Ptuj, Zdenka Ristič, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-98, dodatne informacije Boris Volk, Arhe, d.o.o., tel.
01/43-22-352, Minoritski samostan Sv.
Petra in Pavla, Ptuj, p. Tarzicij Kolenko, tel.
02/748-03-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2002
do 12. ure – vsak delovni dan od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki, ki poravnajo znesek 5.000 SIT na T.R.
01000-0100016538, sklicna številka
617-2/90-4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Minoritski samostan Sv. Petra
in Pavla, Minoritski trg 1, 2250 Ptuj, s pripisom “rekonstrukcija baročne fasade“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: petek, 30. 8. 2002 ob 9. uri, Minoritski samostan Sv. Petra in Pavla, Minoritski trg 1, 2250 Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ocenjene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik, rok plačila: 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še najmanj 30 dni od roka določenega za odpiranje ponudb. Naročnik bo odločitev o izboru sporočil ponudnikom do
15. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za dodelitev naročila je najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Rudnik živega srebra
Idrija v zapiranju d.o.o.
Št. 289/02
Ob-75301
1. Naročnika: Občina Hodoš – Hodos
Község ter Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Občina Hodoš,
Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos, tel.
02/559-80-21, faks 02/559-80-20, el. naslov:obcina-hodos-kozseg@siol.net, RS,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela pri rekonstrukciji in prizidavi
dvojezične osnovne šole in vrtca v Hodošu, izvedba po sistemu ključ v roke s
fiksno ceno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Hodoš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek januar
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 2002,
vsak delovnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na TRR
št. 01361-0100012383, pri Banki Slovenije pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 9. 2002 do
12. ure.

Št. 49/02
Ob-75303
1. Naročnik: Minoritski samostan Sv.
Petra in Pavla.
2. Naslov naročnika: Minoritski trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/748-03-11, faks
02/748-03-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija baročne fasade Minoritske cerkve Sv. Petra in Pavla na Ptuju – I.faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Minoritski samostan Sv. Petra in Pavla,
Ptuj
Št. 70-336-107/02
Ob-75305
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Inštitut za rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo,
Enota Maribor, Čufarjeva 5, tel.
02/480-58-50, faks 02/471-25-59, e-mail:
robert.
cugelj@mail.ir-rs.si,
tel.
01/475-81-99.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
sanitarij v objektu enote Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja gradnje je predvidena
kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: predvidena je
izdelava projektov izvedenih del za elektro,
strojni in gradbeni del.
4. Kraj izvedbe: Čufarjeva 5, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – september 2002, dokončanje – november
2002, predviden rok – 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, tel.
02/480-58-50, faks 02/471-25-59, kontaktna oseba: e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si, tel. 01/475-81-99.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave dalje
med 8. in 14. uro, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na TRR 01100-6030278088, pri Banki
Slovenije, Ljubljana, s priložitvijo fotokopije
potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Center
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 2002 ob 10.30, Inštitut za rehabilitacijo, Center za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica s pooblastilom za izpolnitev v
velikosti 1,450.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev
podpisanega pravnega akta o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predviden datum odločitve je 6. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 91 točk, ugodni plačilni pogoji do 3 točke, rok izvedbe do 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana
Št. 344-04-22/2002-1
Ob-75306
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,
2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks
02/752-09-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija javne poti št. 560-430 v Občini
Destrnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Zg. Velovlek v
Občini Destrnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2003 – julij
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, kontaktna oseba je Kovačec Anton, tel.
02/752-09-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen sobote, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na transakcijski račun Občine Destrnik,
ki je odprt pri Banki Slovenije, št.
01218-0100016674, z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis Zg. Velovlek“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik (s pripisom “Javni razpis Zg.
Velovlek – ne odpiraj“).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 9. 2002 ob
14. uri, v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačevanje po potrjenih začasnih mesečnih situacijah v roku 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev, lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 4l. do 43. člena zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: računske napake gredo v škodo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico
zmanjšati obseg del v okviru zagotovljenih
finančnih sredstev in se za zmanjšani obseg
del sklene ustrezna pogodba (fazna izgradnja), izbran izvajalec del v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zadeve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Destrnik
Št. 344-04-21/2002
Ob-75308
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,
2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks:
02/752-09-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija odsekov javnih poti št.
560-340 in 560-350 v Občini Destrnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Janežovski Vrh
in Vintarovci v občini Destrnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september – november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, kontaktna oseba je Kovačec Anton, tel.
02/752-09-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen sobote, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na transakcijski račun Občine Destrnik,
ki je odprt pri Banki Slovenije, št.
01218-0100016674, z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis Vintarovci“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 9. 2002 do
12. ure.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del na izgradnji 7. 10. 2002, datum dokončanja 19. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, 6000
Koper – tajništvo soba 101. Dodatne informacije: Koperinvest d.o.o. Ferrarska 14,
6000 Koper. tel. 05/66-32-480, kontaktna oseba je Gržinič Lido univ. dipl. inž.,
mob. 041/32-15-66.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 9. 2002
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 50.000 SIT. Način plačila je
virman, na transakcijski račun št.
10100-0000055382 pri Banki Koper, d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.
(tajništvo) Ulica 15. maja 13, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2002 ob 13.15 na Rižanskem
vodovodu, soba št. 113.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za višino 5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe 7. 12. 2002. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe 24. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za pojasnila, morajo biti dostavljene pisno na naveden naslov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, ZJN-11 št.
9, Ob-67547, Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2002 –
marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo urada župana, Zlatka Pilko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 15.000 SIT z virmanom na transakcijski račun št. 01000-0100003785 pred dvigom razpisne dokumentacije, s pripisom
“dograditev urgentnih prostorov“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002, ob 12. uri; Občina Šmarje pri Jelšah, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji/Zakon o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja ponudb; 20 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba;
– merila: cena (80%),
– reference (15%),
– usposobljenost ponudnika (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Občina Šmarje pri Jelšah
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik (s pripisom “Javni razpis Vintarovci – ne odpiraj“).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 9. 2002 ob 14. uri,
v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačevanje po potrjenih začasnih mesečnih situacijah v roku 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev, lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 4l. do 43. člena zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: računske napake gredo v škodo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico
zmanjšati obseg del v okviru zagotovljenih
finančnih sredstev in se za zmanjšani obseg
del sklene ustrezna pogodba (fazna izgradnja), izbran izvajalec del v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zadeve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Destrnik
Št. 6/19-02
Ob-75323
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-100 faks
05/66-86-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave v Podgorju:
– vodovod: duktil ∅ 100 mm, ∅ 80 mm,
dolžina 4.810 m, črpališče, rezervoar 60 m3,
– kanalizacija: Poliester ali PEHD 250
mm, dolžina je 3.325 m; 160 mm, dolžina
1.200 m, črpališče, čistilna naprava 200
PE, trsna greda.
(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: Podgorje – KS Podgorje – Mestna občina Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

Št. 41404-004/02
Ob-75327
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, URAD.ZUPANA@SMARJE-PRI-JELSAH.SI,
tel.
03/81-71-600, faks 81-71-626.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dograditev urgentnih prostorov v Zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah.
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Ob-75440
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.,
PP infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, faks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadgradnja prometnih TK sistemov na območju
železniških postaj Preserje, Prestranek,
Pivka in Gornje Ležeče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projektnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same izvedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.
4. Kraj izvedbe: območje železniških postaj Preserje, Prestranek, Pivka in Gornje
Ležeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., PP Infrastruktura – PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Helena Mlakar (soba 202 – tajništvo), za
dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB Ljubljana,
sklic na številko 27, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajništvo PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 9. 2002 ob 11. uri, Slovenske železnice
d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje za resnost ponudbe (garancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s sedežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki – menica z menično izjavo, v
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primeru, da ponudbena vrednost ne presega 50 milijonov SIT, skladno z določili 14.
člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 (Ur.
l. RS, št. 103/01) in zahtevami naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni
ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik
s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega
objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (100% ponudbene vrednosti) primerljiv razpisanim delom, v zadnjih treh (3) letih;
(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkratne (1,5x) vrednosti javnega naročila,
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij;
(c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega;
(d) kadrovske zahteve:
– najmanj 3 strokovnjake z univerzitetno
izobrazbo elektro smeri s področja telekomunikacij.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 23. 9.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadaljevanju:
– višina ponudbene cene – vplivnost
60%;
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi= ----------------- x 60
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%;
Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo
elektro smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO
za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
oziroma podizvajalcev s področja telekomunikacij, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in imajo ustrezne reference (navedeni v obrazcu št. 3.- kadrovska zmogljivost).

ki
Ki = ----------------- x 20
Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
– rok izvedbe javnega naročila – vplivnost 20%;
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe (mesec ima 30 dni)
Rmin
Ri = ----------------- x 20
ri
Rmin – število koledarskih dni najboljšega
ponudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno ponudbo
ri – število koledarskih dni i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s
seštevanjem točk po vseh treh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 083/02
Ob-75442
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev na regionalni cesti R2-425 odsek
1419 Pesje – Velenje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-425 Pesje –
Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Čas izvajanja del: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-419 Soteska
– Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Čas izvajanja del: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacijo, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 087/02
Ob-75444
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev na regionalni cesti R2-419 odsek
1203 Soteska – Novo mesto.

Št. 094/02
Ob-75445
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
podpornega zidu na cesti 428/1250 v
km 6+950 do km 7+050.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-428 Luče –
Sestre Logar.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 7 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
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čilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Sloveniji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 110/02
Ob-75446
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste R2-429 odsek 1245 Višnja vas –
Dobrna.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-429 Višnja
vas – Dobrno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev 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): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 109/02
Ob-75447
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
propusta čez potok Ična v Klenovem na
cesti R1-221/1222.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Hrastnik
– Šmarjeta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 10 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Sloveniji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Sloveniji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Sp. in Zg. Korena.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: september
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek,
tel. 02/681-41-01, Franc Beber.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do izteka roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na
TR št. 010000 100008538.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene do vključno 23. 8. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za obnovitvena dela
na občinskih cestah Mala Zimica-Sp. Korena in Stražišče“. Na hrbtni strani mora biti
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 23. 8.
2002 ob 12. uri v sejni sobi Občine Duplek.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa. Garancija mora biti veljavna do
22. 9. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za
leto 2002 in 2003.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve s
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. septembra 2002. Naročnik
bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel
predvidoma 26. avgusta 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference 10%,
– plačilni rok 5%,
– garancija 5%;
podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Občina Duplek
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– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 118/02
Ob-75448
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija regionalne ceste R3-609 odsek
1066 Čepovan – Most na Soči od km
4.811 do km 5.811.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3 Čepovan –
Most na Soči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 25 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Št. 34404-511/02
Ob-75451
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija
106,
2241
Sp.
Duplek,
faks
02/681-94-71, tel. 02/681-41-01, e-mail: obcina.duplek@duplek.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na občinskih cestah Mala Zimica-Sp. Korena in Stražiše v dolžini
1560 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
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Št. 35100-0001/02-12
Ob-75465
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391 Prevalje,
tel.
02/82-46-100,
faks
02/82-46-124, e-mail: obcina@prevalje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Prevalje–Suhi vrh
(LC 350370).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: faza I: v dolžini 685 m, odsek
železniški viadukt – Raškova rida, faza II. v
dolžini 685 m.
Ponudniki morajo oddati ponudbo za
vsako fazo posebej.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: rekonstrukcija lokalne ceste.
4. Kraj izvedbe: Prevalje–Suhi vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– I. faza: pričetek del: 15. 9. 2002, dokončanje del: september 2002;
– II. faza: pričetek del: september 2003,
dokončanje del: oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Prevalje, Oddelek za komumalno cestno gospodarstvo, Trg 2a, 2391 Prevalje, Meta Tasič
Bukovec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure,
od 2. 8. 2002 dalje do vključno 26. 8.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 10.000
SIT, vključno z DDV (za prevzem dokumentacije za vsako fazo posebej) na transakcijski
račun
Občine
Prevalje,
št.:
01375-0100010242, s pripisom za rekonstrukcijo ceste Prevalje–Suhi vrh.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora
predložiti ponudbo do 27. 8. 2002 do
8. ure zjutraj.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje. Zapečatene kuverte morajo biti javno označene vsaka posebej, in sicer z navedbo “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo lokalne ceste Prevalje–Suhi vrh,
faza I“ in “ Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo lokalne ceste Prevalje–Suhi vrh,
faza II“, številka Uradnega lista RS in datum
objave. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2002 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Prevalje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določilih razpisne dokumentacije.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Občina Prevalje
Št. 108/02

Ob-75468

1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
propusta čez potok Dugo v Neblem na
R2-402/1045.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2 – 402 Dobrovo – Neblo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 10 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Sloveniji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedeno organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste

Razpisi pod ZJN-12.G se nadaljujejo na
strani 5480 z objavo Občine Moravske Toplice.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – na žiro račun
Univerze
v
Mariboru,
št.
0110-6030709059.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu in 43. členu
Zakona o javnih naročilih: določila iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 9. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 8. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni rok,
– odzivni čas,
– število zaposlenih delavcev,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Univerza v Mariboru

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko za vsak zdravstveni dom posebej.
5. Kraj izvedbe: Slovenske Konjice in
Zreče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 – 3
leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Slovenske Konjice Mestni trg 17, 3210
Slovenske Konjice, Hladen Tatjana, tel.
03/758-17-00. Lahko se kliče tudi glavno
sestro zdravstvenega doma na isto tel. številko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do vključno 23. 8. 2002, vsak delovni
dan do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati
na
transakcijski
račun
št.:
01211-603095224 – UJP Žalec, davčna
številka 43103375. Ponudnik mora ob vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov, zaradi izstavitve računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do
7.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje – 1. nadstropje levo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 8. uri, v Skupnosti
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje – 1.
nadstropje levo.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45
dnevni plačilni rok po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da zagotovi delovna sredstva in material za čiščenje, prevzem delavcev ter da je v zadnjih treh letih opravljal
podobne storitve vsaj v treh JZ.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, predviden datum odločitve
do 25. 9. 2002.
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
in popravek
Št. 2.3.-3145/02
Ob-75441
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) objavljamo podaljšanje roka za
predložitev in odpiranje ponudb in popravek objave v točki 11. v javnem razpisu za
izdelavo topografskega posnetka stanja za
izvennivojska križanja na odseku Zidani
Most–Maribor (ZJN-12.S), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
pod št. Ob-73375, in sicer:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2002 do 9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2002 ob 11. uri, Slovenske železnice
d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11, Steklena dvorana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
3% v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01) in zahtevami naročnika.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Maribor

Št. 06/2002
Ob-75076
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: Priloga IA – storitve, točka 1. storitve vzdrževanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Koroška cesta 158,
Maribor ter Univerzitetni športni center Leona Štuklja, Koroška c. 130, Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: vzdrževalna dela
in administrativne storitve za obdobje od
1. 9. 2002 do 30. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, mag. Suzana Tratenšek, tel. 02/23-55-391.

Št. 1/02-431/1
Ob-75077
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenske
Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske
Konjice.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 17,
3210
Slovenske
Konjice,
tel.
03/758-17-00; faks 03/758-17-60.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje ambulantnih in poslovnih prostorov za ZD Slovenske Konjice in ZP Zreče (obe lokaciji).
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17. Merila za ocenitev ponudb: so
navedene v razpisni dokumentaciji: cena, reference, število stalno zaposlenih delavcev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: lahko dobi pri naročniku.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Ob-75081
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Poljanska c. 26a, faks 01/300-11-19, tel.
01/300-11-11, dekanat@vsz.uni-lj.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZR, PZI za
II. fazo objekta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe predvidoma 15. 10. 2002, dokončanje predvidoma do 30. 4. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
Viljem Govekar, 041/726-056.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 25.000 SIT nakazati na
transakcijski račun podjetja Lokainvest
d.o.o., 07000-0000030645.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo UL Visoke šole za
zdravstvo, Poljanska cesta 26a, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 9. 2002 ob 10.30, v seminarski
sobi 520/V.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni po prevzemu projektne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): izvajalska
pogodba z glavnim izvajalcem.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb do
30. 10. 2002, odločitev o sprejemu ponudb 1. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena je maks. 50 točk, reference
maks. 50 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: obstoječa dokumentacija je na razpolago v podjetju Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka (obvezna predhodna
najava) pri Viljem Govekarju, 041/726-056.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo
Št. 404-08-109/2002-3
Ob-75107
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje obdobnih zdravstvenih pregledov in dodatnih specialističnih pregledov.
Letna vrednost ca. 32,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: lokacija izvajalca obdobnih zdravstvenih pregledov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v mesecu septembru na podlagi izdanih napotnic s strani
naročnika v obdobju enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, rad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 79/2002) na žiro račun št.
011006370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: »Ne odpiraj – Ponudba št.
79/2002-ODP obdobni zdravstveni pregledi«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 29. 8. 2002 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene letne vrednosti ponudbe,
ki je 32,000.000 SIT in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 3% od predvidene
letne
pogodbene
vrednosti
(32,000.000 SIT), ki bo morala veljati za
čas trajanja pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok,
– da ima veljavno koncesijo za opravljanje zdravstvenih storitev, katere so predmet
javnega naročila,
– da je navedel cene, kot je zahtevano v
razpisni dokumentaciji,
– da je navedel podatke o zaposlenih
specialistih medicine dela prometa in športa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/99, 26/92, 37/95, 8/96,
90/99, 31/00, 45/01 in 62/01 – sklep
USRS),
– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92,
13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01 in
77/98 – odločba USRS),
– Navodilo za opravljanje preventivnih
zdravstvenih pregledov delavcev (Ur. l. RS,
št. 68/96),
– Pravilnik o načinu in postopku za
opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (Ur. l. RS, št. 33/71).
(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
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če ponudbena cena preseg 5.000.000 SIT in je
manjša od 25,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki
bianco menice v višini 5% od ponujene cene, skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev. Veljavnost zavarovanje resnosti ponudbe je 30. 9. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: so navedena v razpisni dokumentaciji.
(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 veljati
do 30. 9. 2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 30. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 60 točk, zagotovitev nadomestnega sprejemnika do 15 točk, ponudnik ustreza standardu ISO 9001 do 10
točk, garancijski pogoji do 10 točk, usposobljenost ponudnika do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Matija Medved, tel. 01/478-48-63,
Dalibor Radovan, tel. 01/200-29-34.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ponovljen razpis.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

uvoznih poslov za potrebe Agencije RS
za okolje, storitve (I B, št. kateg. 27 –
druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, oziroma namembni kraj, ki ga določi komitent.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 24 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Kristina Vidmar, univ. dipl. prav., II. nadstropje, soba 205/II, tel. 01/478-44-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-10995-7141998-00000002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2002 ob 10. uri, MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da v preteklih treh letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega TRR v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma izstavitve dokazila,
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sprejemu ponudbe: za obdobje enega leta
po sklenitvi pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb:
A) Skupna cena za obdobni zdravstveni
pregled– utež 0,70
Najnižja skupna cena obdobnih zdravstvenih pregledov prejme maks. oceno,
ostale pa procentualno manj.
B) Cena specialističnih zdravstvenih pregledov (povprečje) – utež 0,20
Najnižja ponujena povprečna cena specialističnih zdravstvenih pregledov prejme
maks. oceno, ostale pa procentualno manj.
C) Število redno zaposlenih specialistov
medicine dela, prometa in športa – utež
0,10
Ponudnik z največjim številom redno zaposlenih specialistov medicine dela, prometa in športa prejme maks. oceno, ostale
pa procentualno manj.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo doseženo
skupno oceno po navedenih ocenjevalnih
merilih, ob izpolnjevanju pogojev navedenih
v poglavju IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 90101-1/2002-15
Ob-75192
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, faks 01/478-48-34,
tel. 01/478-48-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: postavitev permanentnih 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
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 dokončanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega prevzema oziroma dokončanja del pa 15. 11.
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P 10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
27. 8. 2002 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za osebni dvig 4.000 SIT,
negotovinsko plačilo na žiro račun številka
50100-840-061-6163
18
251277141998-00000000, ali brezplačno na
spletnih straneh.

Št. 400-06-5/2002
Ob-75285
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje izvozno
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– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 60 dni od odpiranja ponudb,
– da pavšalni znesek za posle, kjer ni
deviznega nakazila v tujino, ne presega
5.000 SIT.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
in predvideni datum odločitve: 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
provizije.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišje število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija ni na voljo v
elektronski obliki.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija Republike Slovenije
za okolje
Ob-75295
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Parmova 53,
1000 Ljubljana, faks 01/436-11-76.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet razpisa
so storitve tiska že znanih in novih obrazcev ter laserskega izpisovanja obrazcev
s podatki (serijskimi številkami), ter izdelava brošur s spenjanjem, kot je razvidno iz specifikacij. Klasifikacija storitev glede na prilogo 1A ZJN-1: storitev pod št. 15.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
trije sklopi.
– sklop 1: veterinarska spričevala in druge tiskovine;
– sklop 2: veterinarski certifikati;
– sklop 3: brošure, poročila, zloženke,
plakati. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
enega, več ali vse sklope.
5. Kraj izvedbe: na sedežu naročnika in
na izpostave naročnika po RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sukcesivne izvedbe. Začetek s podpisom pogodbe, zaključek do konca leta 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS, Parmova 53, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje,
tajništvo. Kontaktna oseba: Alenka Hočevar
(tel. 01/300-13-00).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 14. uro. V tem času možen tudi
ogled razpisne dokumentacije ter originalnih obrazcev.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MKGP, Veterinarska uprava RS,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 10.30, v prostorih
naročnika, sejna soba, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
sklop 2: bančna garancija za dobro izvedbo
poslovnih obveznosti v višini 1,000.000 SIT,
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni; mesečni obračun storitev za
pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2002; predvideni datum odločitve 1. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena posamezenga sklopa kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled originalnih obrazcev je mogoč
pod enakimi pogoji kot veljajo za vpogled
razpisne dokumentacije. Pod enakimi po-

goji je mogoča tudi pridobitev kopij obrazcev.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
RS, MKGP, Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 266-24/2002
Ob-75328
1. Naročnik: Republika Slovenija Servis
skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije IP- (končna in 1. etapa), PGD, PZR in PZI in razpisne dokumentacije za kompletno ureditev
mednarodnega mejnega prehoda Jelšane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Jelšane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 130 dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav- ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic
15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2002 ob 9.30 v sejni sobi Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
cena razpisne dokumentacije znaša 20.000
SIT, plačilo na TRR. 04515-0000334091
pri NKBM d.d. Maribor, pred dvigom razpisne dokumentacije;
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002, ob 13. uri na MDDSZ,
Kotnikova 5, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev
pogodbe o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste storitev: veljavni zakoni, predpisi in standardi
za to dejavnost.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 95 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe v 45 dneh od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– reference ponudnika 20%,
– reference arhitekta 10%,
– finančna sposobnost ponudnika 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava študij za
potrebe GJS PEE.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevano bo celovita ponudba za posamezno študijsko nalogo.
5. Kraj izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe skladno z vsako posamezno študijsko nalogo
pod zaporedno št. 1 – 10.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu GJS Prenos električne energije v II. nadstropju, Andreja Mihevc, dodatne informacije Slavko
Grajfoner.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na tr.
račun št. 02924-0017900956. DDV je zajet v ceni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana soba 3D.21, prevzemnica
Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
III. nadstropje EGS-RI, Vetrinjska 2, 2000
Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih izvedbah.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 12. 2002.
17. 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. strokovna izobrazba kadrov – skupaj
največ do 14 točk, vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST
– ISO 9001 – 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 663-05-036/02-002
Ob-75334
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika Kotnikova 5, 1000
Ljubljana,
tel.
01/232-07-67
faks
01/232-19-48.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in PID (1A –12)
za gradnjo nadomestnih objektov Zavoda DVZ Prizma Ponikve v Ponikvah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ponikve 76, 1312 Videm–Dobrepolje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval samo variante, predvidene z razpisno
dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober-december 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, faks
02/250-41-35, tel. 02 250 41 10, e-mail:
proplus@proplus.si, tajništvo
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 4. 9.
2002, vsak delovnik od 9. do 14. ure.

Št. 2307
Ob-75405
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/474-24-41, faks
01/474-24-42.
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odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navesti
je potrebno imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev in
dokazila, da stokovnjaki najmanj deset let
aktivno delujejo na predmetu naročila (podroben opis je naveden v navodilih ponudniku).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 30. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (40%), zagotavljanje kvalitete in celovitost izdelave študije (50%), reference ponudnika za predmet naročila
(10%). Merila so natančno opisana v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije
Št. 329-04-8/2002
Ob-75437
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-93-08, faks
01/478-90-56, kontaktana oseba Suzana
Stražar, e-mail:suzana.strazar@gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dokončna vzpostavitev in izdelava informacijske baze
“Kataster melioracijskih sistemov in naprav”, sklic na prilogo 1A/8 iz ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: izvedba v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante pri izboru grafičnega zapisa dokumentov – format DjVu ali MrSID; za ostale
dele projekta variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
24 mesecev po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MKGP, Sektor
za strukturno politiko in razvoj podeželja,
Oddelek za zemljiške operacije, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana, soba 707, pri Suzani Stražar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 8. 2002
do 30. 8. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MKGP, Glavna pisarna, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2002 ob 12. uri, na naslovu
naročnika, soba 707.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene
vrednosti in z veljavnostjo 91 dni od datuma
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik, plačila potekajo v roku 30 dni po prejemu poročil o
opravljenem delu in potrjenih situacijah za
opravljena dela po pogodbi, ki jih potrdi
zastopnik naročnika.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– predhodno sodelovanje z MKGP pri
vzpostavitvi metodologije evidenc melioracijskih sistemov in poznavanje metodologije
za vzpostavitev katastra melioracijskih sistemov EviMeS;
– sodelovanje z MKGP pri vzpostavitvi
katastra melioracijskih sistemov in naprav v
letu 2001;
– ustrezna
tehnično
informacijska
opremljenost;
– ustrezni prostor za začasni fizični arhiv
dokumentacij melioracijskih sistemov;
– ustrezen strokovni kader za vodenje
investicije in tehnično izvajanje projekta.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 34/02, 48/02 in 61/02) in Odlok o
višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002 (Ur. l.
RS, št. 34/02) ter predpisi s področja urejanja prostora in varstva okolja (ZKZ, ZGO,
ZUP, ZVO, ZV).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 11. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe do 9. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 50 točk), izkušnje in reference ponudni-

ka na primerljivih delih (do 10 točk), reference s področja evidentiranja in projektiranja hidromelioracijskih sistemov (do 5 točk),
reference s področja priprave digitalnih podlag z uporabo internetnih tehnologij (do 10
točk), ustreznost projektne skupine (do 10
točk), opremljenost ponudnika in podizvajalca (do 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: suzana.strazar@gov.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

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-75299
1. Naročnik: Osnovna Šola Vrhovci.
2. Naslov naročnika: Cesta na Bokalce
1, 1125 Ljubljana, tel. 01/423-03-70, faks
01/256-74-65, e-mail: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava,
– sadje,
– konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– ostalo prehrambeno blago,
– perutnina in perutninski izdelki.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Vrhovci,
Cesta na Bokalce 1, Ljubljana.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1125 Ljubljana
(tajništvo šole).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. avgusta
2002 do 16. avgusta 2002, do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR Osnov-
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
23. 8. 2002 ob delavnikih od 8. do 14. ure
oziroma po naročilu po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 12.000 SIT, plačilo z
virmanom na transakcijski račun naročnika:
01100 – 6030708574.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: /
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: tajništvo Ekonomske fakultete,
Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana ali
po pošti na naslov naročnika.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot jih bodo ponudili ponudniki, katerim se prizna usposobljenost.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 30. 8. 2002 do 12. ure.
12. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok dobave, garancijska doba,
odzivni čas servisa, reference ponudnika,
plačilni pogoji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: letališče Ljubljana ali
ustrezno letališče v tujini.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe in čas izvedbe 36 mesecev, za kolikor bo naročnik priznal usposobljenost.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve – nabavna služba – Petra
Majer ali Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do ponedeljka 2. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za
finančne zadeve – nabavna služba, 2500
Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: Garancija za resnost ponudbe in garancija dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da bo skupna vrednost ponudbe višja
od 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: 30 dni po opravljenih storitvah za
storitve opravljene v preteklem mesecu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponedeljek, 2. 9. 2002 do 12. ure –
predvideni datum odločitve 10. 9. 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb: vsi, ki
bodo izpolnjevali pogoje jim bo priznana
usposobljenost.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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ne
šole
Vrhovci
pri
UJP,
št.
01261-6030665280.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 8. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Vrhovci, Cesta na
Bokalce 1, 1125 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za priznanje sposobnosti (41. do 43. člen
ZJN), pogoji določeni z razpisno dokumentacijo (rok dobave, rok plačila, odzivni čas,
kontrola kvalitete, menica) in ponujena cena za skupino blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev do 26. avgusta 2002 do
10. ure; odpiranje ponudb in odločitev:
26. avgusta 2002 ob 14. uri.
12. Merila za ocenitev ponudb: izpolnjevanje glavnih pogojev po 41. do 43. člen
ZJN ter pogojev določenih z razpisno dokumentacijo (rok dobave, rok plačila, odzivni
čas, kontrola kvalitete, menica) in ponujena
cena za skupino blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: odpiranje ponudb 26. avgusta 2002
ob 14. uri. Z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za objavo posameznih
skupin blaga.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: niso bile objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Osnovna šola Vrhovci, Ljubljana
Št. 7/2002
Ob-75325
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
didaktične opreme.
(b) Kraj dobave: sedež naročnika, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2002
do 31. 8. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: za razpisno dokumentacijo: recepcija Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana,
tel. 01/58-92-400; za dodatne informacije: Ekonomska fakulteta, Mirjana Prelič, tel:
01/58-92 431, faks 01/58-92-698, e-mail: mirjana.prelic@uni-lj.si.

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 56/S
Ob-75235
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor telefaks
02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: letalski prevoz
poštnih pošiljk – (iz letališča Ljubljana
ali ustreznega letališča v tujini do enega
ali več naslovnih letališč po vsem svetu)
– priloga I A – storitve, 4. kategorija.
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ZJN-14.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za gradnjo po
postopku s pogajanji
Št. 466-1011/2001
Ob-75302
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana (tel. 01/251-28-49, faks
01/425-60-53).
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 20.
člen ZJN-1.
4. (a) Obseg in opis gradnje: konstruiranje, izdelava, dobava, montaža, poskusni pogon in primopredaja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so
vključeni v obseg del. Projektna dokumentacija mora v celoti upoštevati idejno zasnovo, upoštevati mora vso ustrezno zakonodajo. Glede na zakonodajo je potrebno
predvideti tudi izdelavo revizije projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan izdelati vse
eventualne korekcije po revizijah posameznih faz projektne dokumentacije.
5. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Krekov
trg – spodnja postaja, grajski hrib – trasa,
Ljubljanski grad – zgornja postaja.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive. Ponudnik mora podpisati izjavo o nespreminjanju
idejne rešitve. Neupoštevanje idejnih zasnov
je izločitveni kriterij.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del –
takoj po podpisu pogodbe v mesecu septembru 2002, konec del, kar pomeni pridobitev pravnomočnega obratovalnega dovoljenja, do junija 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana (kontaktna oseba je Maja
Kač, univ. dipl. inž. gr.).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po tej objavi vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije 50.000 SIT, znesek nakazati na
številko računa 01261-01 00000114 sklic
301. Ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo v prejšnji fazi oddaje javnega
naročila po odprtem postopku, lahko dvignejo dopolnitev k razpisni dokumentaciji na
istem naslovu brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. avgust 2002
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 29. avgust 2002 ob 13. uri, v prostorih MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje
z zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja zahtevana v razpisni dokumentaciji, garancija za resnost ponudbe v
višini 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002, Ob-67680.
18. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne
10. 5. 2002, št. 466-1011/2001,
Ob-68681.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Mestna občina Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-75071
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni pisarniški material, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-

govina d.d., Divizija Trgovina, Mali trg 6,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,871.588,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,404.733,90 SIT, 7,871.588,06
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Ob-75072
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zobozdravstveni material, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dentalia d.o.o., Celovška 197, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
13,747.034,05 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,807.068 SIT, 13,747.034,05
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52038.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Ob-75073
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100,1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,161.393,41
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,055.145,96 SIT, 3,161.393,41
SIT.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2002.
Zdravstveni dom Celje

bneje so bila merila in pogoji opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Select Technology,
d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena opreme z vključenim DDV:
14,161.537,93 SIT, cena vzdrževanja v garancijskem obdobju z vključenim DDV:
1,146.079,57 SIT, po izteku garancijskega
obdobja: 1,203.383,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: oprema z vključenim DDV: najvišja
cena: 15,818.649 SIT, cena vzdrževanja v
garancijskem obdobju z vključenim DDV:
1,206.737,06 SIT, po izteku garancijskega
obdobja: 1,206.737,06 SIT, najnižja cena:
oprema z vključenim DDV: 14,161.537,93
SIT, cena vzdrževanja v garancijskem obdobju z vključenim DDV: 1,146.079,57 SIT,
po
izteku
garancijskega
obdobja:
1,203.383,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v odprtem postopku je naročnik prejel 2 ponudbi, vendar nobena od teh ni bila
pravilna, zato je v skladu s tretjim odstavkom 76. člena ter 1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN postopek oddaje naročila
nadaljeval po postopku s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
ARNES
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52038.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Ob-75074
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sanitetni material, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
37,458.211,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
44,416.804,46
SIT,
37,458.211,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Št. 1/02-361/1
Ob-75078
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-345-00; faks 03/54-413-56.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža mamografskega
aparata.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancija, reference,
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ni bil nihče izbran, ker
ni prispela niti ena popolna ponudba – razpis se ponovi.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002, Ob-71868.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Ob-75084
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava dveh vozil – šasij in samonakladalnika s kotalno prekucno nadgradnjo in hidravličnim dvigalom. Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnične zmogljivosti 40, cena 30, rok dobave 15, garancija 10, plačilni
pogoji 5; izbran je bil ponudnik, ki je po
opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo dveh vozil –
šasij je bil izbran dobavitelj MAN – Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Brnčičeva 35,
1231 Ljubljana – Črnuče; za dobavo samonakladalnika s kotalno prekucno nadgradnjo in hidravličnim dvigalom je bil izbran dobavitelj AC Intercar d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: dve vozili –
šasiji: 23,300.496 SIT, vozilo samonakladalnik s kotalno prekucno nadgradnjo in hidravličnim dvigalom: 25,517.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: dve vozili – šasiji: 23,492.232 SIT,
21,560.000 SIT, vozilo samonakladalnik s
kotalno prekucno nadgradnjo in hidravličnim
dvigalom:
26,303.596
SIT,
25,208.040 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Kranj
Ob-75092
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strežnik za kombinirani dostop (RAS
– 300 modemov), razširitev obstoječega strežnika CISCO 5300 in vzdrževanje navedene opreme za nedoločen čas,
kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in kvalificiranost ponudnika, kvaliteta opreme. Podro-

Št. 360-2/2002
Ob-75093
1. Naročnik: Pomurske lekarne Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Murska Sobota,
Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-44-00, faks 02/512-44-30.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: notranja oprema lekarne Puconci.
Kraj dobave: Puconci 87, 9201 Puconci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaradi postopka revizije so
potekle opcije in veljavnost nekatere dokumentacije, zato je bil postopek razveljavljen
v celoti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,596.030 SIT, 11,383.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Pomurske lekarne Murska Sobota
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Št. 514-1/2002-3114
Ob-75098
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljubljana,
tel.
01/478-52-70,
faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: urinski testi za ugotavljanje prisotnosti drog v telesu, zavodi za prestajanje kazni zapora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,673.722,50
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 267,942.600 SIT in 8,673.722,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost 14,513.000 SIT za obdobje od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: naročilo je bilo oddano po delih brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. kruh in pekovski izdelki –
3,072.529,70 SIT, 2,661.450,50 SIT,
2. brezalkoholne pijače – 1,849.970,15
SIT 1,042.912,88 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki –
1,433.793,77 SIT, 1,407.690 SIT,
4. meso in mesni izdelki –
3,070.625,50 SIT, 3,017.973 SIT,
5. sadje in zelenjava – 458.955 SIT,
334.684,08 SIT,
6. splošno prehrambeno blago –
1,942.398,47 SIT, 1,674.535,87 SIT,
7. jajca – 168.791,25 SIT, 143.925
SIT,
8. ribe – 239.000 SIT, 239.000 SIT,
9. zmrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava – 43.720,47 SIT, 35.208 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Srednja šola Zagorje

Št. 1-80/2002
Ob-75099
1. Naročnik: Srednja šola Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 5,
tel.03/565-54-00, faks 03/565-54-10.
3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah blaga oziroma sklopih:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. brezalkoholne pijače,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago,
7. jajca,
8. ribe,
9. zmrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava.
Kraj dobave: Srednja šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna skupna vrednost blaga v skupini oziroma sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Ljubljanske mlekarne d. d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
– Gruda - Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinjška 15, 3230 Šentjur,
– Litijska mesarija d.d., Slatno 1, Šmartno pri Litiji,
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana
– Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 17,
3000 Celje,
– ERA d.d. Velenje, Prešernova 10, Velenje.

Št. 51/2/02
Ob-75119
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. Zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000
Murska Sobota: za skupino zelenjava sveža
in naravno kisana;
2. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino agrumi, tropsko in lupinasto in ostalo sadje;
3. Mercator, d.d. Market program sadje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor za skupino sadje domače.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana: 2,707.680 SIT,
13. za skupino sadje domače:
1,878.189,25 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje: 470.748,95 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina sadje zelenjava in naravno
kisana: 3,198.899,35 SIT; 2,707.680 SIT;
2.
skupina
sadje
domače:
2,517.623,15 SIT; 1,878.189,25 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 527.765 SIT; 470.748,95
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 7. 2002
do 31. 7. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51/2/02
Ob-75128
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino sadje domače
ter za skupino agrumi, tropsko in lupinasto
in ostalo sadje;
2. Mercator, d.d., Market program sadje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor: za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana: 2,763.993,38 SIT,
13. za skupino sadje domače:
1,606.809,05 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje: 442.405,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina sadje zelenjava in naravno
kisana: 3,207.784,53 SIT; 2,763.993,38
SIT;
2. skupina sadje domače: 1,902.900
SIT; 1,606.809,05 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 488.685 SIT; 442.405,94
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 5. 2002
do 31. 5. 2002.
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9. Število prejetih ponudb: 23 ponudb
od 14 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 2,070.945,50
SIT, 2,054.371,40 SIT,
– meso in mesni izdelki: 6,341.825 SIT,
5,853.256 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki –
1,738.715 SIT, 1,575.865 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
1,593.281,81 IST, 1,115.380 SIT,
– sveža
zelenajva
in
sadje
–
2,808.604,25 SIT, 2,295.505 SIT,
– sadni sokovi – 528.102 SIT,
321.464,45 SIT,
– zamrznjena zelenajva – 349.360,45
SIT, 250.526,50 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki –
1,815.100 SIT, 1,708.210 SIT,
– jajčne testenine – 604.761,64 SIT,
492.780 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupino ostalo prehrambeno blago je naročnik v prvi fazi omejenega postopka prejel samo eno pravilno ponudbo,
zato je navedeno skupino blaga oddal po
postopku oddaje naročil male vrednosti v
skladu s 125. členom ZJN in internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: št. 35 z
dne 19. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Vrtec Sežana

5/1 KZ Krka z.o.o. Šentjernejska cesta
6, Novo mesto,
5/2 Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, Ptuj;
Skupina 06 – ribe:
6/1 KZ Krka z.o.o. Šentjernejska cesta
6, Novo mesto,
6/2 Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš;
Skupina 08 – sveža zelenjava:
8/1 Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc
s.p., mestne njive 14, Novo mesto,
8/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta
6, Novo mesto,
8/3 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
Novo mesto,
8/4 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 09 – zamrznjena zelenjava:
9/1 Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
9/2 KZ Krka z.o.o. Šentjernejska cesta
6, Novo mesto;
Skupina 10 – konzervirana zelenjava:
10/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
10/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana,
10/3 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, Novo mesto;
Skupina 11 – kruh:
11/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 12 – pekovsko pecivo:
12/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica,
12/2 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 14 – ostala zamrznjena živila:
14/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica,
14/2 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 15 – mlevski izdelki:
15/1 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina,
15/2 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 16 – testenine:
16/1 Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina,
16/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica;
Skupina 17 – sadje – sveže:
17/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
17/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
17/3 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 18 – kompoti:
18/1 KZ Krka z.o.o, Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
18/2 Predelava sadja in vrtnin Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina 19 – mleko in mlečni izdelki:
19/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
19/2 Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 95, Petrovče;
Skupina 20 – polizdelki:
20/1 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana;
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 80/02
Ob-75139
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– zamrznjene ribe in mehkužci,
– sveža zelenjava in sadje,
– sadni sokovi,
– zamrznjena zelenjava,
– kruh in slaščičarski izdelki,
– jajčne testenine.
Kraj dobave je: Vrtec Sežana, ulica Jožeta Pahorja 1, Sežana in vrtec Hrpelje,
ulica Dragomirja Benčiča - Brkina 4, Hrpelje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– meso in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana,
– perutnina in perutninski izdelki – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– zamrznjene ribe in mehkužci – Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
– sveža zelenjava in sadje – Agrogorica
d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter pri Gorici,
– sadni sokovi – Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
– zamrznjena zelenjava – Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– kruh in slaščičarski izdelki – Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– jajčne testenine – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
2,054.371,40 SIT,
– meso in mesni izdelki – 5,853.256
SIT,
– perutnina in perutninski izdelki –
1,575.865 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci – 1,115.
380 SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 2,295.505
SIT,
– sadni sokovi – 321.464,45 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 250.526,50
SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki –
1,708.210 SIT,
– jajčne testenine – 492.780 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Ob-75178
1. Naročnik: Dom starejših občanov Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/371-99-11, faks
07/371-99-44, e-mail: dso-nm@siol.net.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivne dobave prehrambenega
blaga ter pralnih in čistilnih sredstev,
Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev zahteve: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina A – prehrambeno blago:
Skupina 01 – sveže meso:
1/1 Hočevar Agro trgovina Dolnja Težka
voda d.o.o., Dolnja Težka voda 7/b, Novo
mesto;
Skupina 02 – perutnina:
2/1 Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke
30, Košana,
2/2 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, Ptuj;
Skupina 04 – mesni izdelki in dimljeno
meso:
4/1 Kras d.d., Šepulje 31, Sežana,
4/2 Hočevar Agro trgovina Dolnja Težka
voda d.o.o., Dolnja Težka voda 7/b, Novo
mesto,
4/3 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog;
Skupina 05 – izdelki iz perutninskega
mesa:
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Skupina 21 – začimbe in dišavnice:
21/1 Consult & Commerce d.o.o., Podlubnik 1/c, Škofja Loka;
Skupina 22 – jajca:
22/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto;
Skupina 24 – sokovi, sirupi:
24/1 Predelava sadja in vrtnin Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
24/2 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva:
Skupina 30 – pralna sredstva:
30/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 32 – čistilna sredstva:
32/1 Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor;
Skupina 33 – čistilni pripomočki:
33/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 34 – polietilenski program:
34/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže,
34/2 Binder And d.o.o., Peter Andoljšek s.p., Grič VIII/2, Ribnica;
Skupina 35 – papirna konfekcija:
35/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 36 – higienski material – ultimatic:
36/1 Exim Ex d.o.o., Ljubljana, Letališka 27, Ljubljana;
Skupina 37 – toaletne potrebščine:
37/1 Dentacom Inženiring d.o.o. Efenkova cesta 61, Velenje,
37/2 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 38 – kuhinjski potrošni material:
38/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A – prehrambeno blago –
67,253.189,99 SIT,
– za skupino B – pralna in čistilna sredstva – 6,439.371,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33 (32 pravilnih).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina A – prehrambeno blago:
– skupina 01 – 16,642.120 SIT,
13,910.785 SIT;
– skupina 02 – 4,321.925,50 SIT,
4,185.760 SIT;
– skupina 04 – 4,396.968 SIT,
3,529.722 SIT;
– skupina 05 – 1,992.477 SIT,
1,906.665,07 SIT;
– skupina 06 – 1,098.269,55 SIT,
835.450 SIT;
– skupina 08 – 3,007.186 SIT,
2,035.416,60 SIT;
– skupina 09 – 1,190.516,25 SIT,
745.395 SIT;
– skupina 10 – 1,871.631,80 SIT,
1,483.646,80 SIT;
– skupina 11 – 2,900.107,86 SIT,
2,790.592 SIT;
– skupina 12 – 1,696.350 SIT,
1,142.240,26 SIT;
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– skupina 14 – 925.211,70 SIT,
854.220,50 SIT;
– skupina 15 – 1,120.557,60 SIT,
946.574,18 SIT;
– skupina 16 – 1,079.465,50 SIT,
877.963,99 SIT;
– skupina 17 – 5,614.766,50 SIT,
3,329.528,65 SIT;
– skupina 18 – 2,295.830 SIT,
1,801.100 SIT;
– skupina 19 – 7,734.943,30 SIT,
7,616.505,60 SIT;
– skupina 20 – 1,180.023,17 SIT,
1,131.271,66 SIT;
– skupina 21 – 296.353,35 SIT,
208.607,08 SIT;
– skupina 22 – 1,243.800 SIT,
846.120 SIT;
– skupina 24 – 1,185.348,50 SIT,
1,088.797,50 SIT.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva:
– skupina 30 – 2,812.206,26 SIT,
1,859.733 SIT;
– skupina 32 – 1,133.991,30 SIT,
587.124 SIT;
– skupina 33 – 257.889,65 SIT,
125.804,40 SIT;
– skupina 34 – 2,683.147,80 SIT,
1,238.235,60 SIT;
– skupina 35 – 1,075.338 SIT,
728.083 SIT;
– skupina 36 – 923.628 SIT,
720.073,20 SIT;
– skupina 37 – 1,697.559 SIT,
1,123.151,52 SIT;
– skupina 38 – 301.273,80 SIT,
161.580 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 88/1 – 4/1
-57819/01 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Dom starejših občanov Novo mesto
Št. 2363/02
Ob-75226
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel.: 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 10.000 kom tonfrekvenčnih
(MTK)
sprejemnikov
v
obdobju
2002/2003 po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (83% delež),
– reference razpisane opreme (7% delež),

– rok plačila (7% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 83,220.000
SIT in proizvajalcem MTK sprejemnikov tipa
TS8, Iskraemeco, d.d., Kranj.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: skupaj 4 ponudbe, in sicer 1 nesprejemljiva in 3 pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,000.0000 SIT (brez DDV),
69,350.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 29. 7. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 418/02
Ob-75229
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: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mesni in perutninski izdelki za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena 65%,
2. kvaliteta – senzorična ocena 25%,
3. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 10%.
Naročnik ni izbral najugodnejšega ponudnika, ker ni prejel dveh pravilnih ponudb v
naslednjih sklopih: II. sklop – perutninski
izdelki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop – mesni izdelki: Mesnine dežele
Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop – mesni izdelki: 15,500.946 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop – mesni izdelki: tri,
II. sklop – perutninski izdelki: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop – mesni izdelki: 20,494.399 SIT
z DDV; 15,500.946 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Klinični center Ljubljana
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ponudbena cena: 1,613.850 SIT; najnižja
ponudbena cena: 721.525 SIT);
– podskupina 5: konzervirana zelenjava:
Era d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje
pogodbena vrednost: 129.874,50 SIT (najvišja ponudbena cena: 176.529,50 SIT;
najnižja ponudbena cena: 129.874,50 SIT);
– podskupina 6: zamrznjeni artikli: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini pogodbena vrednost: 1,241.532,20 SIT
(najvišja ponudbena cena: 1,688.446,90
SIT;
najnižja
ponudbena
cena:
1,241.532,20 SIT);
– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo: Pekarska družba Savinjski kruhek
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec pogodbena vrednost: 2,490.045,00 SIT (najvišja
ponudbena cena: 2,920.289,80 SIT;
najnižja ponudbena cena: 2,490.045,00
SIT);
– podskupina 8: mlevski izdelki: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana pogodbena vrednost:
575.722 SIT (najvišja ponudbena cena:
676.119 SIT; najnižja ponudbena cena:
575.722,00 SIT);
– podskupina 9: testenine: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana; pogodbena vrednost: 195.400
SIT (najvišja ponudbena cena: 295.155 SIT;
najnižja ponudbena cena: 195.400 SIT);
– podskupina 10: sveže meso in
drobovina: Žerak Franci s.p., Mesnine
Žerak, Strmolska 9, 3252 Rogatec; pogodbena vrednost: 7,268.400 SIT (najvišja
ponudbena cena: 8,316.700 SIT; najnižja
ponudbena cena: 7,268.400 SIT);
– podskupina 11: perutninsko meso:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini; pogodbena vrednost: 2,363.300
SIT (najvišja ponudbena cena: 2,632.260
SIT; najnižja ponudbena cena: 2,363.300
SIT);
– podskupina 12: mesni izdelki: Gregor
Steinfelser s.p., Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica; pogodbena vrednost:
3,819.634 SIT (najvišja ponudbena cena:
4,238.980 SIT; najnižja ponudbena cena:
3,819.634 SIT);
– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava d.d., Vinarska c.5, 5271
Vipava;
pogodbena
vrednost:
10,030.171,50 SIT (najvišja ponudbena
cena: 10,198.932,50 SIT; najnižja ponudbena cena: 10,030.171,50 SIT);
– podskupina 14: jajca: Šolinc Franc,
Glinje 4, 3314 Braslovče; pogodbena vrednost: 564.400 SIT (najvišja ponudbena
cena: 577.660 SIT; najnižja ponudbena
cena: 564.400 SIT);
– podskupina 15: mineralne vode, sokovi…: Era d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje; pogodbena vrednost: 1,538.959 SIT
(najvišja ponudbena cena: 1,579.139,54
SIT; najnižja ponudbena cena: 1,538.959
SIT);
– podskupina 16: čaji: Droga d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola; pogodbena
vrednost: 671.018,60 SIT (najvišja ponudbena cena: 832.440 SIT; najnižja ponudbena cena: 671.018,60 SIT);
– podskupina 17: splošno prehrambeno
blago (A): Era d.d., Prešernova 10, 3520
Velenje;
pogodbena
vrednost:
4,173.986,20 SIT (najvišja ponudbena

cena: 4,619.081,97 SIT; najnižja ponudbena cena: 4,173.986,20 SIT);
– podskupina 18: splošno prehrambeno
blago (B): Trgovska družba Žana d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec; pogodbena vrednost:
4,948.696,21 SIT (najvišja ponudbena
cena: 5,106.820,30 SIT; najnižja ponudbena cena: 4,984.696,21 SIT).
7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej točko 6.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku: Ur. l. RS št. 30-31z
dne 28. 4. 2001, Ob-47860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Dom upokojencev Polzela
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Št. 419-02
Ob-75230
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2 Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup nemedicinske opreme za
potrebe Kliničnega centra Ljubljana,
SPS Interna klinika, KO za žilne bolezni.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d. Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
119,311.413,56 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 70%.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
148,886.619 SIT z DDV,119,311.413,58
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 147, Ob 64401.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 2. 2002.
Klinični Center Ljubljana
Št. 1/01-537/1
Ob-75232
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
O3/703-34-00, faks: 03/57-200-23,
el.pošta (dom.upokojencev-polzela@netsi.
net).
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil, Dom upokojencev Polzela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena v povezavi s kvaliteto.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Iz skupine
a)živila in material za prehrano
– podskupina 1: sadje (A): Era d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje, pogodbena
vrednost: 1,873.035,50 SIT (najvišja
ponudbena cena: 2,395.703,40 SIT;
najnižja ponudbena cena: 1,873.035,50
SIT);
– podskupina 2: sadje (B): Era d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje pogodbena vrednost: 542.500 SIT (najvišja ponudbena
cena: 976.500 SIT; najnižja ponudbena
cena: 542.500 SIT);
– podskupina 3: kmetijski pridelki (A):
Era
d.d.,
Prešernova
10,
3520
Velenje;pogodbena
vrednost:
1,442.290,50 SIT (najvišja ponujena
cena:1,887.880 SIT; najnižja ponujena
cena:1,442.290,50 SIT);
– podkupina 4: kmetijski pridelki (B): Era
d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje; pogodbena vrednost: 721.525 SIT (najvišja

Ob-75243
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža 10 večnamenskih multimedijskih kioskov na avtocestnih počivališčih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena dobave in montaže,
nadstandardna konfiguracija osebnega računalnika, nadstandardna konfiguracija ABC
modula, nadstandardna konfiguracija monitorja, nadstandardna konfiguracija UPS in
nadstandardna konfiguracija tiskalnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS d.o.o, Motnica 7,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 29,880.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,714.400 SIT in 29,880.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-75247
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
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– skupina 8: sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 8. 2002 do 30. 9.
2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 8: S. P. Plod, d.o.o., 2316
Zgornja Ložnica.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,309.769,70 SIT,
– skupina 8: 3,951.952,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
7:
2,676.545
SIT,
2,309.769,70 SIT,
– skupina
8:
4,849.394
SIT,
3,951.952,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 2/2002
Ob-75282
1. Naročnik: Živilska šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor, tel.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48.
3. Datum izbire: 5. 7.2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena; naročilo ni bilo oddano v sklopih sladki izdelki in
pekovske surovine izključno zato, ker nismo pridobili vsaj 2 pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj – sladkor, pudingi; marmelade, džemi, kompoti;
ostalo prehrambeno blago:
– Rams d.o.o., Počehova 14/d, Maribor – marmelade, džemi, kompoti; ostalo
prehrambeno blago,
– Pegros d.o.o., Pongarc 9/c, Griže –
sladkor, pudingi, marmelade, džemi, kompoti; ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost:
– sladkor, pudingi – 423.633,04 SIT,
305.644,50 SIT,
– marmelade, džemi, kompoti –
73.671,50
SIT,
521.916,48
SIT,
79.351,91 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago
–
595.812,60 SIT, 1,010.904,32 SIT,
371.417,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
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– sladkor, pudingi – 2,
– marmelade, džemi, kompoti – 3,
– sladki izdelki – čokolade, napolitanke,
bonboni in drugo – 1,
– pekovske surovine – 1,
– ostalo prehrambeno blago – 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni bilo oddano po skopih, ampak po
posameznih artiklih znotraj sklopa glede na
najnižjo ceno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Živilska šola Maribor
Št. 7/02-15
Ob-75309
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: prevozni anestezijski aparat z
monitorjem za EKG in BIS monitorjem;
dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pulmodata, d.o.o., Balantičeva 9, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: Pulmodata:
13,620.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002, Ob-69802.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 8/02-19
Ob-75310
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: laboratorijski material; dobava:
Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

2. Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 7, 2000
Maribor;
3. Dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6,
1370 Logatec;
4. Salus, d.d., Mašera-Spasićeva ulica
10, 1000 Ljubljana;
5. Adriamed, d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana;
6. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;
7. Iris, mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Sanolabor, d.d.: 876.502,62 SIT;
2. Mikro+Polo, d.o.o.: 203.398,40 SIT;
3. Dr. Gorkič, d.o.o.: 915.997,20 SIT;
4. Salus, d.d.: 6,904.211,06 SIT;
5. Adriamed, d.o.o.: 1,540.923,20 SIT;
6. Medis, d.o.o.: 13,031.951 SIT;
7. Iris, mednarodna trgovina, d.o.o.:
916.386,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
oziroma komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 7. 6. 2002, Ob-71469.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 4-15/02
Ob-75311
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski material in drugi material
za nego – po skupinah:
– obvezilni material,
– razkužila,
– rokavice,
– material za sterilizacijo,
– plenice,
– enteralna prehrana.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– obvezilni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a,
2000 Maribor,
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material: Sanolabor d.d., Leskoškova c. 4,
1000 Ljubljana,
– razkužila: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana,
– rokavice – Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva ulcia 20a, 2000 Maribor,
– material za sterilizacijo: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Plinarna Maribor d.d.,
Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 100 mio SIT
brez DDV oziroma 120 mio SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 137,549.654 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je oddano po postopku s
pogajanji, brez predhodne objave (20 člen
2. točke ZJN).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
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– plenice – Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
– enteralna prehrana – Medias International d.o.o., Leskoškova c. 9d, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– obvezilni material – 1,194.342,52
SIT,
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material – 551.848,14 SIT,
– razkužila – 558.715,71 SIT,
– rokavice – 766.920 SIT,
– material za sterilizacijo – 64.051,95
SIT,
– plenice – 439.181 SIT,
– enteralna prehrana – 139.808 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23 ponudb
od 8 kandidatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– obvezilni material – 1,643.017,64 SIT
1,194.342,52 SIT,
– inštrumentarij in medicinski potrošni
material – 654.399,24 SIT – 551.848,14
SIT,
– razkužila – 772.472,40 SIT –
558.715,71 SIT,
– rokavice – 1,095.911 SIT – 766.920
SIT,
– material za sterilizacijo – 105.424,05
SIT – 64.051,95 SIT,
– plenice – 657.591 SIT – 439.181
SIT,
– enteralna prehrana – 151.358 SIT –
139.808 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za razpisane skupine blaga
– ostali medicinski material,
– čaji ter
– zdravila
ni naročnik v prvi fazi omejenega postopka prejel najmanj dveh ponudb, zato je
navedene skupine blaga oddal po postopku
oddaje naročil male vrednosti v skladu s
125. členom ZJN in internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002 in št. 37 z dne
26. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 401-02-520/02
Ob-75317
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor.
2. Naslov naročnika: Vošnjakova 16,
2000 Maribor, tel. 02/29-09-610, faks
02/25-26-669.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zemeljski plin, 1,500.000 m3 za čas
trajanja koncesije, Maribor – Vošnjakova 16.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pridobljenem mnenju Urada za javni naročila.

Št. 5/2002
Ob-75319
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.
3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava diafragme za rezervoar demineralizirane vode WT 104 TNKA, Nuklearna elektrarna Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: dobavitelj je izbran zaradi
objektivnih razlogov, sposobnosti ter kvalificiranosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Savatech d.o.o., Program Eko, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 17.500.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Št. 29/2001
Ob-75320
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.
11, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 1 specialno vozilo za intervencije UNIMOG,
– 2 večnamenski delovni vozili UNIMOG
s priključki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar, d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 137,549.654
SIT brez DDV.

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. 4143-9/2002
Ob-75075
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dokončanje prenove objekta Verdijeva 2 v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbenik, gradbeništvo,
d.o.o., Ul. 15. maja 16, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
45,649.732,81 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,066.311 SIT, 45,649.732,81 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 344-04-3/2002-1962
Ob-75101
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: 07/39-39-281.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova horizontalne in
vertikalne signalizacije na občinskih cestah:
– sklop A: obnova talnih označb na lokalnih cestah,
– sklop B: obnova talnih označb na lokalnih cestah v širšem centru Novega mesta,
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– sklop C: obnova talnih označb na mestnih ulicah v Novem mestu,
– sklop D1: vertikalna prometna signalizacija,
– sklop D2: prometna oprema,
– sklop D3: talna signalizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A, D1: Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
– sklop B, C, D2, D3: Signal, d.o.o.,
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A, D1: 12,337.180 SIT,
– sklop B, C, D2, D3: 10,807.224 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 7,181.124 SIT in 6,907.680
SIT,
– sklop B: 3,452.880 SIT in 3,281.640
SIT,
– sklop C: 4,738.776 SIT in 4,526.304
SIT,
– sklop D1: 6,105.012 SIT in
5,429.500 SIT,
– sklop D2: 794.000 SIT in 684.000
SIT,
– sklop D3: 2,464.000 SIT in
2,315.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Mestna občina Novo mesto
Št. 01/2002
Ob-75079
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
tel.
03/757-33-69,
faks
03/575-43-28.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadaljevalna dela na
spodnjem gospodarskem poslopju, Stare Slemene – samostan Žiče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 75% ponudbena cena, 5%
plačilni pogoji, 20% reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ratajc Drago s.p., Gubčeva 3, 3210 Slovenske Konjice.
7. Pogodbena vrednost: 40,459.680
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,754.551 SIT in 40,459.680 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Slovenske Konjice
Št. 412-01/02
Ob-75080
1. Naročnik: Zavod za kulturo Slovenske Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Zavod za kulturo
Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice, tel. 03/758-04-30, faks
03/758-04-35, e-mail; zzk.slov_konjice@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zaključna dela na čitalnici in adaptacija kulturnega doma, Mestni trg 4, Slovenske Konjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 80% ponudbena cena, 15%
plačilni pogoji, 5% reference, najugodnejša
cena, plačilni pogoji in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ingrad VNG d.d., Lava 7,
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 37,615.393,44
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,360.361,76 SIT in 46,108.494 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Zavod za kulturo Slovenske Konjice
Št. 41405-00111/2002 0400 01
Ob-75085
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija in dograditev
objekta na Metelkovi 58 v Mariboru za
potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor, Enote Tabor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vitom, d.o.o., Pušnikova
13, 2000 Maribor.
7.
Pogodbena
vrednost:
148,236.613,88 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 58,983.047 SIT.
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
163,340.408,50
SIT,
148,236.613,88 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-

nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 64000-05/2002
Ob-75095
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233
Sveta Ana, 02/729-58-80.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija podstrešja na Osnovni šoli Sveta Ana II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Milan Pintarič s.p., Sp. Ščavnica 32, 9250 Gornja
Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 27,112.116
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,563.604 SIT vključno z 20%
DDV, 27,112.116 SIT vključno z 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Občina Sveta Ana
Št. 01/2002
Ob-75409
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadzidava trakta B ZD
Center, Metelkova 9, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razvidno iz razpisne dokumentacije (cena 70%, garancijski rok 10%,
tehnične prednosti 10%, reference GOI del
5%, reference za jekleno konstrukcijo 5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuple, Emonska 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 188,961.132
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 69,141.145 SIT
brez DDV.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 220,137.153,96 SIT oziroma
188,961.132 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 105-106/02,
Ob-60989.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
ZD Ljubljana

Št.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Sveta Ana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetne Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 43,200.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,145.690,16 SIT vključno z 20%
DDV, SIT 43,200.000 SIT vključno z 20%
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Sveta Ana

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: elektroinstalacijska dela v pritličju in I. nadstropju objekta Državnega zbora Republike Slovenije na
lokaciji Šubičeva ulica 4 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena; skladno z določbo
tretjega odstavka 19. člena Zakona o javnih
naročilih, ki v drugi fazi omejenega postopka določa za izbiro ponudbe edino merilo
najnižjo ceno, se ob upoštevanju razpisnih
pogojev izbere ponudnik z najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehnika Jožef Milošič s.p., Potrčeva cesta 28, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 10,090.656
SIT (v ceni je vključen 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,860.625,95 SIT; 10,090.656
SIT (v cenah je vključen 20% DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59-60 z dne 20. 7. 2001,
Ob-52427.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Republika Slovenija
Državni zbor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 02/2002
Ob-75410
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prenova laboratorija in splošnih ordinacij v ZD Bežigrad, I. in II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razvidno iz razpisne dokumentacije (cena 70%, garancijski rok 10%,
tehnične prednosti 10%, reference 10%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije-vzdrževanje,
d.o.o. Ribičičeva ul. 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
55,018.331,81 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,297.055 SIT
brez DDV.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,508.106,80 SIT oziroma
55,018.331,81 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
ZD Ljubljana
Št. 03/2002
Ob-75411
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: pohištvena oprema laboratorija in splošnih ordinacij v ZD Bežigrad, I. in II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: razvidno iz razpisne dokumentacije (cena 70%, garancijski rok 10%,
reference 20%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,525.533
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,806.561 SIT
brez DDV.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
20,513.196
SIT
oziroma
18,525.533 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
ZD Ljubljana
Št. 34404-04/02
Ob-75113
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana, tel. 02/72-95-880.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.

Št. 35205-07-10/2002
Ob-75168
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/27-80-100, faks 04/25-21-027.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja s črpališčem za
naselja Velesovo, Trata pri Velesovem
in Praprotna Polica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok izvedbe storitve in plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa
d.d., Povšetova 8, 1104 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
39,900.364,59 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
61,351.341,22
SIT
in
39,900.364,59 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 045-05/93-1/26
Ob-75170
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.

Št. 9/115
Ob-75173
1. Naročnik: J.P Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev centralnega
parkirišča za tržnico, parkirišča na Ukmarjevem trgu in parkirišča ob Pristaniški ul. v Kopru, I. in II. sklop.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedba meril za I. sklop:
1. ponudbena cena,
2. najugodnejši garancijski rok,
3. plačilni pogoji,
4. rok izvršitve.
Navedba meril za II. sklop:
1. ponudbena cena,
2. najugodnejši garancijski rok,
3. plačilni pogoji,
4. rok izvršitve,
5. odzivni rok.
Za vsak sklop je izbran ponudnik, ki je
zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. sklop: Stavbenik d.o.o., Ulica 15. maja
16, Koper,
II. sklop: Roel d.o.o., Benčičeva 2, Koper.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 18,698.808,20 SIT,
II. sklop: 11,085.192 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: I. sklop: 9,502.400
SIT.
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: 2;
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II. sklop: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.
sklop:
19,591.381,50
SIT;
18,698.808,20 SIT;
II. sklop: 24,810.000 SIT, 10,601.066
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 9/02
Ob-75201
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova talnih obeležb
na območju RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: posamezni sklopi javnega naročila se oddajo:
– 1. sklop: območje CP Koper ponudniku Cestno podjetje Koper d.d., 6000 Koper, Ulica 15. maja 14, pogodbena vrednost: 92,000.000 SIT, vrednost najvišje
ponudbe: 110,150.898 SIT in najnižje
ponudbe: 105,837.322 SIT;
– 2. sklop: območje CP Kranj ponudniku Cestno podjetje Kranj d.d., 4000 Kranj,
Jezerska 20, pogodbena vrednost:
67,000.000 SIT, vrednost najvišje
ponudbe: 77,935.263 SIT in najnižje
ponudbe: 84,824.930 SIT;
– 3. sklop: območje CP Ljubljana: vodilni partner: Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
1000 Ljubljana, Stolpniška 10, partner
Signa, Trzin, pogodbena vrednost:
109,000.000 SIT, vrednost najvišje
ponudbe: 133,333.240 SIT in najnižje
ponudbe: 127,333.614 SIT;
– 4. sklop: območje CP Maribor ponudniku Cestno podjetje Maribor d.d., 2000
Maribor, Iztokova 30, pogodbena vrednost:
101,000.000 SIT, vrednost najvišje
ponudbe: 129,108.802 SIT in najnižje
ponudbe: 114,335.524 SIT;
– 5. sklop: območje CP Murska Sobota
ponudniku Cestno podjetje Murska Sobota
d.d., 9000 Murska Sobota, Lendavska 64,
pogodbena vrednost: 45,000.000 SIT,
vrednost najvišje ponudbe: 60,180.538 SIT
in najnižje ponudbe: 54,947.728 SIT;
– 6. sklop: območje CP Nova Gorica
ponudniku Cestno podjetje Nova Gorica
d.d., 5000 Nova Gorica, Prvomajska 52,
pogodbena vrednost: 78,000.000 SIT,
vrednost najvišje ponudbe: 96,056.572 SIT
in najnižje ponudbe: 91,737.820 SIT;
– 7. sklop: območje CP Novo mesto ponudniku Cestno podjetje Novo mesto d.d.,
8000 Novo mesto, Ljubljanska 47, pogodbena vrednost: 108,000.000 SIT, vrednost
najvišje ponudbe: 134,603.977 SIT in
najnižje ponudbe: 121,69.676 SIT;
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– 8. sklop: območje CP Ptuj ponudniku
Cestno podjetje Maribor d.d., 2000 Maribor, Iztokova 30, pogodbena vrednost:
34,000.000 SIT, vrednost najvišje
ponudbe: 45,266.381 SIT in najnižje
ponudbe: 46,005.157 SIT;
– 9. sklop: območje CP Celje ponudniku Ceste mostovi Celje d.d., 3000 Celje,
Lava 42, pogodbena vrednost: 94,000.000
SIT,
vrednost
najvišje
ponudbe:
109,204.270 SIT in najnižje ponudbe:
102,738.982 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej 6. točko.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. z dne 22. 2. 2002,
Ob-64253.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 49/01
Ob-75202
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu Fala na
cesti R3-705/1432 Ruše-Puščava v km
6.12 in na železniški progi Maribor –
Holmec od km 17,6 in 22.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rafael – gradbena dejavnost d.o.o., Savska cesta 24, 8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 80,102.820
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,345.727 SIT, 79,435.297
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 26-02
Ob-75203
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija brežin na cesti
R3-666/8115 Šklendrovec-Podkum.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBT – PIN d.o.o. Trbovlje,
Gimnazijska c. 16, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 17,323.135
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,295.902 SIT, 17,323.135 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 20/01
Ob-75204
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija usadov na cesti RT-926/5501 Solčava – Podolševa –
Sleme, od km 2.480 do km 3.00.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Ljubljana,
Šmartinska 134a.
7. Pogodbena vrednost: 87,126.502
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,424.654 SIT, 80,571.731 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 29-02
Ob-75205
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija brežin »Šmihel« na cesti R1-216/1175 Krka – Žužemberk od km 9.500 do km 10.520.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 22,054.596
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste

3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu Spodnji
Log na cesti G2-108/1182 Ribče – Litija v km 8.300.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,347.923
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,153.286 SIT, 42,347.923 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
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9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,787.020 SIT, 22,054.596 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 38-02
Ob-75206
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba podpornega zidu na R3-633/1099 Bitnje – Jereka od
km 0 + 818 do km 0 + 844.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUH d.d., Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,949.271
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,976.835 SIT, 21,949.271 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 30-02
Ob-75207
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija usadov, brežin,
zidov
in
obnova
vozišča
na
R3-610/1371 Sp. Idrija – Razpotje – Žiri od km 4,780 do km 8,960.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 52,036.745
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,522.912 SIT, 49,857.795 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 25-02
Ob-75208
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu »Malahorna III« na cesti R3-700/1272 Slovenske Konjice – Oplotnica v km 4.100.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG, Savinjske
čete 8, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 18,043.578
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,582.218 SIT, 18,043.578 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 24-02
Ob-75209
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu in brežine »Tirosek« na cesti R1-225/1085 Črnivec-Radmirje od km 4.400 do km
4.800.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d. Lava 42,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,642.476
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,763.041 SIT, 36,642.476 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 23-02
Ob-75210
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

Št. 22-02
Ob-75211
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu »Šmartno (v Brdih)« na cesti R2-402/1465 Gonjače-Dobrovo v km 1.570.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 28,253.092
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,738.092 SIT, 28,253.092 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 16-02
Ob-75212
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-220 odsek 1334 Krško-Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
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7. Pogodbena vrednost: 53,016.118
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,865.053 SIT, 53,016.118 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 15-02
Ob-75213
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč na
območju RS v letu 2002: III. sklop:
Mlačevo – Rašica in IV. sklop: Polica –
Podtabor in V. sklop: Matavun – Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Tržaška 2.
7. Pogodbena vrednost: 41,634.590
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,038.324 SIT, 41,634.590 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 15-02
Ob-75214
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč
na območju RS v letu 2002: I. sklop:
Štorje – Štanjel in II. sklop Sopota –
Podkum – Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., 1000 Ljubljana, Stolpniška 10.
7. Pogodbena vrednost: 29,521.330
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,410.019 SIT, 29,521.330 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 12-02
Ob-75215
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez Savinjo v Nazarjih, na cesti R3-697, odsek
5514 v km 0,249.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 169,885.565
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 182,215.240 SIT, 169,885.565
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11-02
Ob-75216
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu
čez Raduljo v Zburah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,893.997
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,740.463 SIT, 16,732.705 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 10-02
Ob-75217
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadomestni most čez
Krko v Zagradcu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 76,657.984
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,223.345 SIT, 76,657.984 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 08-02
Ob-75218
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja Bukovskega mostu čez Kokro, na cesti R1-210, odsek
1106 v km 2.280.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 122,985.976 SIT, 80,000.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 06-02
Ob-75219
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zalivanje reg in razpok
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Puh d.d. Hajdrihova 28,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,539.975
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,736.000 SIT, 22,253.036 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste

djetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, za sklop 1 in sklop 2.
7. Pogodbena
vrednost:
2.197,051.376,22 SIT – za sklop 1 – izgradnja trase AC in 456,533.103,30 SIT –
za sklop 2: objekti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 2.941,543.395,23 SIT in
2.197,051.376,22 SIT;
– sklop 2: 571,877.445,57 SIT in
456,533.103,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne v
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na državnih cestah na območju Republike Slovenije.
4.sklop: območje CP Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,203.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,435.600 SIT, 12,203.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 06-02
Ob-75221
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zalivanje reg in razpok
na državnih cestah na območju Republike Slovenije.
1. sklop: območje CP Celje, 2. sklop:
območje CP Koper, 3. sklop: CP Kranj, 5.
sklop: CP Maribor, 6. sklop: območje Murska Sobota, 7. sklop: območje CP Nova
Gorica, 8. sklop: območje CP Novo mesto
in 9. sklop: območje CP Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Possehl d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 72,813.376
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,918.423 SIT, 72,813.376 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 31-02
Ob-75222
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu »Vareja
(Leskovec)« na cesti R3-690/1235 Tržec – Zgornji Leskovec v km 8.060.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /

Št. 403-06-25/01-66
Ob-75228
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja črpališča za
vključitev vrtine VO – 1/98 v obstoječe
vodovodno omrežje Vodice–Komenda s
telemetrijskim sistemom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor ponudnika
so bili ponudnikova cena, reference, vzdrževalni pogoji in garancijski rok. Izbrani ponudnik je zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPL, d.o.o. Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 54,061.926
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,040.663,40 SIT in 54,061.926 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročniku: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 42-43 z dne 17. 5. 2002, št. 403 z dne
6. 10. 2002, Ob-68966.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum pošiljanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Vodice
Št. 110-1/02
Ob-75240
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja AC odseka
Podtabor – Naklo; sklopa: trasa s komunalnimi prestavitvami in objekti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroč7. ilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d. Vipavska 3, 5270 Ajdovščina + Cestno po-

Št. 110-1/02
Ob-75242
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: HC Razdrto – Vrtojba, odsek
Razdrto – Vipava; Rebrnice: sklop 1: gradnja deviacije 1-4/1 z viaduktom 6-0/1,
sklop 2: gradnja deviacije 1-3/1 s podvozom 3-2/1, sklop 3: gradnja vodooskrbe
Zgornje Vipavske doline in sklop 4: gradnja viadukta 6-4/1 – Šumljak.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroč7. ilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d. Vipavska 3, 5270 Ajdovščina + SCT d.d.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, za sklop 1,
sklop 2, sklop 3 in sklop 4.
7. Pogodbena
vrednost:
372,255.425,60 SIT – za sklop 1 gradnja
deviacije 1-4/1 z viaduktom 6-0/1,
90,838.383,84 SIT – za sklop 2: gradnja
deviacije 1-3/1 s podvozom 3-2/1,
1.127,417.778,43 SIT za sklop 3: gradnja
vodooskrbe Zgornje Vipavske doline in
2.811,814.894,56 SIT za sklop 4: gradnja
viadukta 6-4/1 – Šumljak.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 403,017.834,48 SIT in
372,255.425,60,
– sklop 2: 97,035.289,98 SIT in
90,838.383,84 SIT,
– sklop 3: 1.225,100.161,99 SIT in
1.127,417.778,43 SIT,
– sklop 4: 2.999,003.492,40 SIT in
2.811,814.894,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne v
Uradnem listu RS, št. 107-110 z dne
28. 12. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-75245
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Celje – Ljubljana,
odsek 6: Vransko – Blagovica km
70,720 – 87,507; pododsek 6/2 Trojane – Blagovica km 79,320 – 87,507 za
izvedbo Del od km 85,880 do km
87,507 v skupni dolžini 1627 m (od začetka viadukta Vranke do konca pododseka 6/2 v Blagovici).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroč7. ilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana + Primorje d.d. Vipavska 3, 5270 Ajdovščina za sklop 1,
sklop 2 in sklop 3.
7. Pogodbena
vrednost:
3.757,937.916,57 SIT – za sklop 1: trasa
štiripasovne AC od km 85,880 do km
87,507, 378,105.285,58 SIT – za sklop
2: viadukt Vranke in 1.488,544.350,05 SIT
za sklop 3: viadukt Blagovica.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb
za sklop 1, 5 ponudb za sklop 2 in 5 ponudb za sklop 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 5.602,273.023,25 SIT in
3.757,937.916,57 SIT,
– sklop 2: 739,712.188,08 SIT in
378,105.285,58 SIT,
– sklop 3: 2.319,398.960,26 SIT in
1.488,544.350,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne v
Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 045-05/93-1/26
Ob-75241
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: slikopleskarska dela,
predelne stene in podopolagarska dela
na objektih Državnega zbora Republike
Slovenije na lokaciji Šubičeva ulica 4 in
Tomšičeva ulica 5 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena; skladno z določbo
tretjega odstavka 19. člena zakona o javnih
naročilih, ki v drugi fazi omejenega postopka določa za izbiro ponudbe edino merilo
najnižjo ceno, se ob upoštevanju razpisnih
pogojev izbere ponudnik z najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tron d.o.o., Cesta na Brdo 20, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,722.924
SIT (v ceni je vključen 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,474.720 SIT; 16,722.924 SIT (v
cenah je vključen 20% DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 59-60 z dne 20. 7. 2001, Ob-52427.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 35205/00001/2002 0001 01
Ob-75246
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž,
tel.
02/62-96-820,
faks
02/62-96-828, e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja sekundarne
kanalizacije, 4. etapa, IV. faza, gradbena dela za polaganje zemeljskih vodov
javne razsvetljave, rekonstrukcija vodov CATV omrežja – polaganje zemeljskih vodov v Miklavžu na Dravskem polju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancija, usposobljenost ponudnika in drugi elementi ponudbe v skladu z javnim razpisom.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Spodnje Hoče, Miklavška c. 82, 2311 Hoče.
7. Pogodbena
vrednost:
94,812.572,92 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 127,494.358,20 SIT, 94,812.572,92
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 40308/03/2002/25-6
Ob-75250
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: oddana so dela v celoti za izvedbo protiprašne zaščite makadamske
ceste Orle–Podmolnik v Občini Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok. Izbrani izvajalec je v celoti ponudil najugodnejšo
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPL, d.d., Stolpniška 10,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,441.960,99
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,746.980 SIT, 14,441.960,99
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 7. 2002.
Občina Škofljica
Številka: 414-05-01/2002-12 Ob-75290
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@siol.net.
3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Osojnik – Gradnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev; ponudnik je na osnovi vrednotenja
objavljenih meril zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Rudis, poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov
d.d., Trg revolucije 25/b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 38,932.610,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 38,932.610,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,092.384,14 SIT, 38,932.610,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Semič
Št. 352-05-05/2002-4
Ob-75291
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@siol.net.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja čistilne naprave
za naselje Črmošnjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev; ponudnik je na osnovi vrednotenja
objavljenih meril zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Begrad d.d., gradbeništvo-trgovina-inženiring, Kočevarjeva 4,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 33,462.173,31
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,280.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,100.187,07 SIT, 33,462.173,31
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Občina Semič
Št. 35101-77/1998-1/3
Ob-75322
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija in nadzidava
Osnovne šole Marije Vere, Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijski rok; izbrani ponudnik je dosegel najvišje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Graditelj, Maistrova 7, 1240 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 174,936.394
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 210,099.806 SIT, 160,725.629
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Občina Kamnik

Št.

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. 1091/2002
Ob-75083
1. Naročnik: Spekter d.o.o.
2. Naslov naročnika: Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, faks
03/56-33-025, tel. 03/56-33-014, e-mail: spekter.trbovlje@siol.net.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju Občine Trbovlje in
Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– kompletnost storitve,
– cene,
– roki plačila,
– rok izvedbe,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– opremljenost,
– garancijski čas.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) zidarska dela:
– Milan Rozinger s.p.,
– Anton Ahac s.p.,
– Gradbeništvo Marodi d.o.o.,
– Vezaj in Vezaj d.n.o.;
B) vodovodna dela:
– Aqua, Osmanovič Hase s.p.,
– Elektro Potočnik d.o.o.;
C) krovsko-kleparska dela:
– Anton Ahac s.p.;
D) mizarska dela:
– Hren Rihard s.p.,
– Valter Satler s.p.;
E) elektroinstalacijska dela:
– Elektro Potočnik d.o.o.,
– EVJ Elektroprom d.o.o.;
F) slikopleskarska, keramičarska in tlakarska dela:
– Rozinger Milan s.p.
7. Pogodbena vrednost: prednost
pogodbenih del bazira na kalkulativnih elementih ponudbenega predračuna glede na
potreben obseg vzdrževanih del:
A)
zidarska
dela:
(predvideno)
18,000.000 SIT,
B) vodovodna dela: (predvideno)
30,000.000 SIT,
C) krovsko-kleparska dela: (predvideno)
25,000.000 SIT,
D)
mizarska
dela:
(predvideno)
25,000.000 SIT,
E) elektroinstalacijska dela: (predvideno)
12,000.000 SIT,
F) slikopleskarska, keramičarska in tlakarska dela: (predvideno) 40,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.

67-69 / 2. 8. 2002 / Stran 5455
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) zidarska dela: 453.860 SIT,73.110
SIT,
B) vodovodna dela: 211.400 SIT,
106.500 SIT,
C) krovsko-kleparska dela: 58.601 SIT,
53.300 SIT,
D) mizarska dela: 976.343 SIT,
965.983 SIT,
E) elektroinstalacijska dela: 62.528 SIT,
32.845 SIT,
D) slikopleskarska, keramičarska in tlakarska dela: 65.623 SIT, 61.740 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2002.
Spekter d.o.o., Trbovlje
Št. 34
Ob-75088
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika:Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvojni projekt – Divjad na cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Erico Velenje, Inštitut za
ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 5,685.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,943.200 SIT in 5,685.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 1/02
Ob-75089
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvojni projekt – Redno vzdrževanje državnega kolesarskega omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: FGG, Prometni inštitut,
Jamova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,950.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,890.718 SIT in 4,950.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 2/02
Ob-75090
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvojni projekt – Vizualna podatkovna baza križanj
cest z železnica s predlogi izboljšanja
prometne varnosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Družba za državne ceste
do.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,588.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,672.640 SIT in 4,588.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 4/02
Ob-75091
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: mletje lesnih odpadkov za leti 2002 in 2003 za
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: največ 50 točk,
– odjem viškov zmletih lesnih odpadkov:
največ 10 točk.
Ponudba ponudnika, ki je bil izbran, je
najbolj ustrezala objavljenim merilom in je
dosegla najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tisa, d.o.o., Ižanska 231,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cena za 1 m3
že zmletih lesnih odpadkov, ki so delno potlačeni in za mlevnim strojem oblikovani v
pravilne trapezne kupe brez davka je 629
SIT/m3.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba brez davka je
1.850 SIT/m3 in najnižja ponudba brez
davka je 629 SIT/m3 za 1 m3 že zmletih
lesnih odpadkov, ki so delno potlačeni in
za mlevnim strojem oblikovani v pravilne
trapezne kupe.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 462-02/33-02
Ob-75097
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: računalniške storitve, sklic I A – storitve, 7.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost opravljanja razpisanih storitev (največ 10 točk), kadri – izobrazba (največ 15 točk), kadri – posebna
znanja/izkušnje (največ 20 točk), reference
(največ 15 točk), cena (največ 40 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZZI d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,872.278
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,933.440 SIT, 3,711.396 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 7. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad
Št. 7/02
Ob-75119
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002
4. Vrsta in obseg storitev: revizije projektov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZIL Inženiring d.o.o., Kersnikov 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 274,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 399,840.000 SIT, 374,400.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 19/02
Ob-75223
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev
in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih cestah v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vigrad d.o.o., Cesta na
Ostrožno 101, 3000 Celje, za sklop 1.
7. Pogodbena vrednost: 25,385.658
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 1: 27,979.116 SIT,
25,385.658 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 5/02
Ob-75224
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje inženiring storitev pri realizaciji investicij
na državnih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DDC d.o.o., Tržaška 19,
1000 Ljubljana in ZPC Joint venture, ZIL
Inženiring d.o.o., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana
7. Pogodbena vrednost: DDC d.o.o.,
1000 Ljubljana: 376,366.320 SIT in ZPC
Jointventure, ZIL Inženiring d.o.o., Ljubljana: 92,581.780 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 601,890.460 SIT, 310,434.885
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

3. 6,550.048,80 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe: 1. točka: 4,320.790,80 SIT z DDV; 2. točka:
6,383.047,20 SIT z DDV; 3. točka:
7,191.334,80 SIT z DDV; vrednost najnižje
ponudbe: 1. točka: 2,731.644 SIT z DDV,
2. točka: 5,965.032 SIT z DDV; 3. točka
6,550.048,80 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 10. 6.
2002 do 31. 7. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 7/02
Ob-75120
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 1 – slikopleskarstvo –
slikopleskarska dela za obnovo fasade
porodnišnice, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikosim – Vlado Simonič, s.p, Na terasi 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,274.800
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,930.000 SIT z DDV; 3,274.800
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 7.
2002 do 15. 9. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-75121
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 1 – slikopleskarstvo –
slikopleskarska dela za obnovo fasade
na objektu patologije, Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikar, d.d., Prešernova
26/a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,262.991 z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,692.744 SIT z DDV; 1,262.991
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 25. 3.
2002 do 15. 4. 2002.

Št. 6/02
Ob-75122
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5 – elektroinštalaterstvo – za obnovo Oddelka za transfuziologijo in imunohematologijo, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ul. 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,213.332 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,738.891 SIT z DDV, 1,213.332 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 17. 6.
2002 do 17. 8. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 5/02
Ob-75123
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5 – elektroinštalaterstvo – 1. izdelava in priklop elektro razdelilcev v HS SBM; 2. izdelava varnostne razsvetljave in splošne razsvetljave
v kolektorju SBM; 3. rekonstrukcija elektroinstalacij in DDC v klima strojnici SBM
– interni oddelek, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ul. 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. 2,731.644 SIT z DDV,
2. 5,965.032 SIT z DDV,

Št. 10/02
Ob-75124
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 3 – keramičarstvo –
popravilo keramike v pralnici SBM, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Jožef Lešnik, s.p., keramičarstvo in pečarstvo, Ritoznoj, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 336.300 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 336.300 SIT z DDV; 336.300 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 7.
2002 do 10. 7. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-75125
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 6 – kleparstvo – klepar-
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stvo za izvajanje kleparskih del na strehi MFT II, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kleparstvo Tisaj, d.o.o.,
Ul. heroja Šaranoviča 32, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,643.160 z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,709.616 SIT z DDV; 1,643.160
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 29. 4.
2002 do 31. 5. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-75126
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 7 – inštalaterstvo – izvajanje inštalaterskih del v toplotni podpostaji patologije, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zvonko Gmajner, s.p.,
Sele pri Polskavi 15, 2331 Pragersko.
7. Pogodbena vrednost: 4,436.136,18
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,503.606,67 SIT z DDV;
4,436.136,18 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 15. 5.
2002 do 15. 6. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 9/02
Ob-75127
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
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3. Datum izbire: 25. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 8 – ključavničarstvo –
izvajanje klučavničarskih del v SBM-nadstrešek nad vhodom v Oddelek za ginekologijo, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ključavničarstvo in zaključna dela Anton Lavrenčič, s.p., Obrežna
ulica 55, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 598.320 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,091.028 SIT z DDV; 598.320 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 5. 7.
2002 do 5. 8. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 11/02
Ob-75128
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 1 – slikopleskarstvo –
slikopleskarska dela v računalniškem
centru in računalniški center-kletni prostori, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikar, d.d., Prešernova
26a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 901.484,80
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,201.745 SIT z DDV; 901.484,80
SITz DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 15. 7.
2002 do 31. 8. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001,
Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 8/02
Ob-75129
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 1 – slikopleskarstvo –
slikopleskarska dela za izvajanje slikopleskarskih del v medicinski knjižnici in
stopnišču v stavbi nuklearne medicine,
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ral bar ter soboslikarstvo
in pleskarstvo Alfred Topler, s.p., Roška 3a,
2135 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 510.311,04
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 778.972,80 SIT z DDV;
510.311,04 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 7.
2002 do 31. 7. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 7. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3601-4/2002
Ob-75162
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne
občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 6,
Koper,
tel.
05/66-46-421,
faks
05/66-46-420.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: upravljanje
več stanovanjskih objektov v lasti Mestne občine Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju pogojev iz
41. člena Zakona o javnih naročilih je bilo
merilo za dodelitev naročila najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PIRA COM d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper (upravljanje šestih
objektov) in Stavbenik servisne storitve
d.o.o., Ulica 15. maja 16, Koper (upravljanje enega objekta).
7. Pogodbena vrednost: 327.780 SIT
– skupna vrednost sedmih pogodb za upravljanje sedmih objektov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja cena za objekt Nazorjev trg
5: 186.000 SIT, najvišja cena: 216.000
SIT; najnižja cena za objekt Valvazorjeva 43:
14.160 SIT, najvišja cena: 14.400 SIT; naj-
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3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
potovalnih storitev za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena v primeru najave storitve več kot 30 dni pred odhodom 30%,
2. ponudbena cena v primeru najave storitve minimalno sedem dni pred odhodom
10%,
3. plačilni rok 30%,
4. število sklenjenih pogodb 15%,
5. kadrovska usposobljenost 10%,
6. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kompas turistično podjetje,d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana.
Pogodbena vrednost:
1. v primeru najave storitve nad 30 dni
pred odhodom 54,540.905 SIT z DDV,
2. v primeru najave storitve minimalno 7
dni pred odhodom 55,581.605 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe v primeru najave storitve nad 30 dni pred odhodom
67,230.725 SIT z DDV, vrednost najnižje
ponudbe v primeru najave storitve nad 30
dni pred odhodom 54,540.905 SIT z DDV
in vrednost najvišje ponudbe v primeru najave storitve minimalno 7 dni pred odhodom
68,271.425 SIT z DDV; najnižje ponudbe v
primeru najave storitve minimalno 7 dni pred
odhodom 55,581.605 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Klinični center Ljubljana

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 49-50 z dne 7. 6. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije,
OE Novo mesto
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nižja cena za objekt Bazoviška 36: 18.960
SIT, najvišja cena: 19.200 SIT; najnižja cena za objekt Dekani 176: 36.000 SIT, najvišja cena: 37.360,80 SIT; najnižja cena za
objekt Razgledna 2: 22.800 SIT, najvišja
cena: 23.923 SIT; najnižja cena za objekt
Regentova 4/b: 37.360 SIT, najvišja cena:
72.000 SIT; najnižja cena za objekt Cesta
bratstva 11: 12.600 SIT, najvišja cena:
13.640,40 SIT.
14. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 7. 2002.
Stanovanjski sklad
mestne občine Koper
Št. 001/2002
Ob-75185
1. Naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156
(WTC), 1000 Ljubljana, faks 01/589-18-85,
tel. 01/589-18-90.
3. Datum izbire: 26. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba podjetniškega izobraževanja in usposabljanja za promotorje, učitelje in svetovalce podjetništva iz Bosne in Hercegovine, Republike Makedonije in Zvezne
Republike Jugoslavije v okviru projekta
“Razvoj podjetništva v državah JVE”, izobraževalne storitve, 24. I B-storitve Priloga ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kakovost programa izobraževanja (30 točk), cena priprave, organizacije in izvedbe podjetniškega izobraževanja
(20 točk), reference ponudnika pri izvedbi
podobnih izobraževanj (20 točk), reference
predavateljev (20 točk), organizacija namestitve udeležencev izobraževanja (10 točk).
Naročnik ni izbral izvajalca, ker je prejel le
eno ponudbo. Prejeta ponudba je bila pravilna. Niso izpolnjeni pogoji za izbor najugodnejšega ponudnika po 1.odstavku 76. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: najugodnejši ponudnik ni
izbran.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,990.000 SIT bruto z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo
Št. 420-02
Ob-75231
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75.

Št. 525/2002
Ob-75286
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica
1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 05/393-15-90.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi dolenjske AC na najdišču Stranje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno z razpisno dokumentacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Akord d.o.o., Partizanska
14, 1110 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,553.482,25
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,755.400 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,935.130,58 SIT, 19,553.482,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št. 22/2001
Ob-75318
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-023-45,
faks
07/492-15-28.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
in najem biroopreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani izvajalec prejel najvišjo
skupno oceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Birobit, d.o.o., Teharska
24, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 35,593.780
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,733.267,50 SIT, 35,593.780
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-49219.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 410-08/2002-1/9
Ob-75321
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205
Starše, faks 02/686-48-10.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Starše – za OŠ Starše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, reference za tovrstna dela, ostale ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusno prevozništvo
Anton Peršuh, s.p.
7. Pogodbena vrednost: 35.000 SIT na
dan oziroma 833,33 SIT polni km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41.770 SIT na dan, 35.000 SIT na
dan.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Občina Starše
Ob-75329
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
SI-1000 Ljubljana, tel. 01/58-91-840, telefaks 01/58-91-841, e-mail: tinkara.pavlovcic@slovenia-tourism.si.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: 7. računalniške storitve in sorodne opreme, 1. storitve vzdrževanja in popravila.
Ponudnik izbran za izvedbo del opredeljenih v sklopu “Vzdrževanje lokalnega turističnega informacijskega sistema in najem
ustrezne opreme” bo moral vzdrževati in
nadgraditi lokalni turistični informacijski sistem na domeni www.sloveniatravelnet.com ter zagotoviti ustrezno informacijsko telekomunikacijo opremo za LTIS.
Vzdrževanje bo obsegalo pomoč uporabnikom sistema, upravljanje managerskega in
javnega dela sistema, vzdrževanje štirih informacijskih kioskov ter usposabljanje novih uporabnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena ponudbe, nadgradnja.
Ponudba podjetja Comland d.o.o. s podizvajalcem Creativ d.o.o. je bila najboljša
ponudba izmed dveh primernih in pravilnih
ponudb za 2. sklop glede na merila razpisne dokumentacije. Ponudba je bila po merilih razpisne dokumentacije ocenjena na
90 točk, kar je najvišje število doseženih
točk za 2.sklop. Naročnik Slovenska turistična organizacija je glede na merila razpisne dokumentacije izbral ponudnika Comland d.o.o. s podizvajalcem Creativ
d.o.o.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Comland d.o.o., Kotnikova 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,423.581,54
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,711.790,77 SIT z
DDV.
9. Število prejetih ponudb: 3, v postopek s pogajanji sta se uvrstili 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 26,256.378 SIT
z DDV najnižja ponudba: 9,423.581,54 z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo drugi sklop v okviru
javnega razpisa Razvoj in vzpostavitev slovenskega turističnega informacijskega portala ter vzdrževanje lokalnega turističnega
informacijskega sistema.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 31 z dne 9. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 7. 2002.
Slovenska turistična organizacija
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Javni razpisi
Ob-75314
Obvestilo
o zaprtju javnega razpisa za
nadomestitev dela plače pripravnika
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, faks
01/478-33-55 in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks 01/425-98-23, sta v Uradnem
listu RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001 objavila
Javni razpis za nadomestitev dela plače pripravnika. S pogodbami je bilo v program
vključenih 200 pripravnikov, zato se javni razpis zapre.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Popravek
Ob-75439
V javnem razpisu za sofinanciranje stroškov udeležbe na strokovnih srečanjih v tujini s področja zdravstvenega varstva in medicine v letu 2002, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 64-66 z dne 26. 7. 2002,
Ob-74851, se v prvem odstavku VII. poglavja popravi besedilo in se glasi:
Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpisani razpisni dokumentaciji, ki je vključno do
23. 8. 2002 na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5,
Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delavnik med 9.
in 14. uro oziroma na spletnem naslovu
http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf.
Ministrstvo za zdravje
Št. 17123-02-401/516

Ob-75330

Obvestilo o sklenitvi pogodbe za
dobavo opreme
Nabava opreme za nadzor državne
meje
Slovenija
1. Referenčna številka objave: EuropeAid/112238/D/S/SI.
2. Datum najave razpisa: 21.december
2001.
3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema,
– sklop 2: tehnična oprema za nadzor
meje in za mejne prehode,
– sklop 3: tehnična oprema za zavarovanje meje izven mejnih prehodov,
– sklop 4: oprema za kriminalistične preiskave za nadzor meje,
– sklop 5: tehnična oprema za varovanje
meje izven mejnih prehodov: terenska vozila, (s pogonom na vsa štiri kolesa),
– sklop 6: ostala računalniška oprema in
z njo povezana druga oprema,
4. Vrednost pogodbe v EUR
– sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema 1,725.607,60 s
popustom (povečana količina opreme),
– sklop 2: tehnična oprema za nadzor
meje in za mejne prehode 494.841,60 s

popustom (povečana količina opreme),
PHARE sredstva 296.905
– sklop 3: tehnična oprema za zavarovanje meje izven mejnih prehodov
1,189.524,60 s popustom (zmanjšana količina opreme),
– sklop 4: oprema za kriminalistične preiskave za nadzor meje razveljavljen, obe tehnično ustrezni pogodbi sta presegli razpoložljiva sredstva,
– sklop 5: tehnična oprema za varovanje
meje izven mejnih prehodov: terenska vozila (s pogonom na vsa štiri kolesa)
720.809,90 (povečana količina opreme),
– sklop 6: ostala računalniška oprema in
z njo povezana druga oprema 162.673,80
s popustom (povečana količina opreme),
Total contract value for all LOTs is
4,293.457,50 EUR; PHARE funds
4,095.520,90 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe
– sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema: 1. 7. 2002,
– sklop 2: tehnična oprema za nadzor
meje in za mejne prehode: 5. 7. 2002,
– sklop 3: tehnična oprema za zavarovanje meje izven mejnih prehodov: 5. 7.
2002,
– sklop 4: oprema za kriminalistične preiskave za nadzor meje: razveljavljen,
– sklop 5: tehnična oprema za varovanje
meje izven mejnih prehodov: terenska vozila (s pogonom na vsa štiri kolesa): 5. 7.
2002,
– sklop 6: ostala računalniška oprema in
z njo povezana druga oprema: 1. 7. 2002.
6. Število prispelih ponudb
– sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema 9,
– sklop 2: tehnična oprema za nadzor
meje in za mejne prehode 3,
– sklop 3: tehnična oprema za zavarovanje meje izven mejnih prehodov 6,
– sklop 4: oprema za kriminalistične preiskave za nadzor meje 2,
– sklop 5: tehnična oprema za varovanje
meje izven mejnih prehodov: terenska vozila (s pogonom na vsa štiri kolesa) 3,
– sklop 6: ostala računalniška oprema in
z njo povezana druga oprema 1.
7. Naziv in naslov izvajalca:
– sklop 1: računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema BULL CS d.o.o,
Špruha 34, 1236 Trzin, Slovenija,
– sklop 2: tehnična oprema za nadzor
meje in za mejne prehode Dat-Con d.o.o.,
Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija,
– sklop 3: tehnična oprema za zavarovanje meje izven mejnih prehodov Dat-Con
d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenija,
– sklop 4: oprema za kriminalistične preiskave za nadzor meje razveljavljen,
– sklop 5: tehnična oprema za varovanje
meje izven mejnih prehodov: terenska vozila (s pogonom na vsa štiri kolesa) AvtoImpex d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
– sklop 6: ostala računalniška oprema in
z njo povezana druga oprema BULL CS
d.o.o, Špruha 34, 1236 Trzin, Slovenija.
Ministrstvo za notranje zadeve
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LOT 5: Technical equipment for border
protection outside border crossing points:
four-wheel drive vehicle 3,
LOT 6: Other Computer equipment and
related articles 1,
The total number of tenders evaluated
was 24.
7. Name and address of successful tenderer
LOT 1: Computer equipment and related articles BULL CS d.o.o, Špruha 34,
1236 Trzin, Slovenia,
LOT 2: Technical equipment for Border
control and border crossings Dat-Con
d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenia,
LOT 3: Technical equipment for Border
protection beyond border crossing Dat-Con
d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela, Slovenia,
LOT 4: Crime investigation equipment
for border protection cancelled,
LOT 5: Technical equipment for border
protection outside border crossing points:
four-wheel drive vehicle AvtoImpex d.o.o.,
Celovška 150, 1000 Ljubljana, Slovenia,
LOT 6: Other Computer equipment and
related articles BULL CS d.o.o, Špruha 34,
1236 Trzin, Slovenia.
The Ministry of Interior

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 440 EURO mesečno v SIT
za raziskovalce iz Romunije (dolgi obiski od
1 do 3 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane programe dela JRO, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno – tehnološke projekte (navesti šifre in naslove
projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, nosilcih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
b) kratka življenjepisa slovenskega in nosilca projekta iz Romunije z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,
c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja),
e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
6. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in /ali aplikativnost raziskav,
– potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT (za
dve leti).
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je 1. januar 2003.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Romunijo v letih 2003 in 2004«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno ponedeljka,
30. septembra 2002 do 14. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
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Št. 17123-02-401/5167

Ob-75331

Supply Contract Award Notice
Home Affairs,
Supply of Equipment for State-border
Control
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid
/112238/D/S/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 21st December 2001
3. Lot number and lot title:
LOT 1: Computer equipment and related articles,
LOT 2: Technical equipment for Border
control and border crossings,
LOT 3: Technical equipment for Border
protection beyond border crossing,
LOT 4: Crime investigation equipment
for border protection,
LOT 5: Technical equipment for border
protection outside border crossing points:
four-wheel drive vehicle,
LOT 6: Other Computer equipment and
related articles.
4. Contract value (in EUR)
LOT 1: Computer equipment and related articles 1.725.607,60 with discount (increased quantity of products),
LOT 2: Technical equipment for Border
control and border crossings 494.841,60
with discount (increased quantity of products), PHARE funds 296.905,
LOT 3: Technical equipment for Border
protection beyond border crossing
1.189.524,60 with discount (decreased
quantity of products),
LOT 4: Crime investigation equipment
for border protection cancelled, both technically compliant tenders exceeded the financial resources available,
LOT 5: Technical equipment for border
protection outside border crossing points:
four-wheel drive vehicle 720.809,90 (increased quantity of products),
LOT 6: Other Computer equipment and
related articles 162.673,80 with discount
(increased quantity of products).
Total contract value for all LOTs is
4.293.457,50 EUR; PHARE funds
4.095.520,90 EUR.
5. Date of award of the contract
LOT 1: Computer equipment and related articles: 1st July 2002,
LOT 2: Technical equipment for Border
control and border crossings: 5th July 2002,
LOT 3: Technical equipment for Border
protection beyond border crossing: 5th July
2002,
LOT 4: Crime investigation equipment
for border protection: cancelled,
LOT 5: Technical equipment for border
protection outside border crossing: points:
four-wheel drive vehicle 5th July 2002,
LOT 6: Other Computer equipment and
related articles: 1st July 2002,
6. Number of tenders received
LOT 1: Computer equipment and related articles 9,
LOT 2: Technical equipment for Border
control and border crossings 3,
LOT 3: Technical equipment for Border
protection beyond border crossing 6,
LOT 4: Crime investigation equipment
for border protection 2,

Št. 1190/2002
Ob-75166
Na podlagi določb 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02), Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije (Ur. l. RS, št. 9/02,
MP 2/02), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (Ur. l. RS, št. 29/96,
MP 6/96) Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo ter Romunijo
v letih 2003 in 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Romunije, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do
12 dni in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Romuniji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za raziskovalce iz Romunije ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 12 dni);
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11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
petek, 4. oktobra 2002 ob 9. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca decembra 2002, in sicer po zasedanju Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje, ki bo predvidoma v mesecu
novembru 2002.
14. Partner iz Romunije mora prav tako
oddati vlogo na pristojno ministrstvo v Romuniji, in sicer na Sektor za mednarodne
organizacije in mednarodno sodelovanje,
Oddelek za dvostransko sodelovanje in
mednarodne organizacije pri Ministrstvu za
šolstvo in raziskovalno dejavnost Romunije,
Mendeleev Str. 21-25, 70168 Bucharest
1, Romania.
15. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.(http://www.mszs.si).
Vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro,
pri Danijeli Šinkovec, na MŠZŠ, Trg OF 13,
Ljubljana, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije pri Petja Stanovnik (tel.
01/478-47-32).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 1189/2002
Ob-75167
Na podlagi določil 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02), 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99
in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (Ur. l. RS, MP – št. 9/94)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Zvezno
republiko Nemčijo v letih 2003 in
2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in nemških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši
obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
RS bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v ZRN,
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za nemške raziskovalce ob obiskih v RS (krajši obiski),
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– stroški bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 440 EURO mesečno v SIT
protivrednosti za nemške raziskovalce ob
obiskih v RS (daljši obiski).
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma se morajo navezovati na s strani
Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane
razvojno-tehnološke projekte – obvezno navesti šifro programa ali projekta;
– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati raziskovalci obeh držav;
slovenski in nemški nosilec morata vložiti
prijavi načeloma paralelno v terminu in na
način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ter Bundesministerium für
Bildung und Forschung);
– prioritetno raziskovalno področje je:
– nanotehnologije, inteligentni materiali in novi proizvodni procesi.
Druga področja:
– tehnologije informacijske družbe,
– genomika in biotehnologija za zdravje,
– trajnostni razvoj in globalne spremembe,
– drugo.
Prednostno bodo upoštevane prijave, ki
se bodo nanašale na teme 6. okvirnega
programa EU.
5. Vloga na razpis v originalnem izvodu
in dveh kopijah, ki jo predloži odgovorni
nosilec projekta na slovenski strani mora
vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjen razpisni obrazec z osnovnimi podatki o projektu in:
– seznam slovenskih sodelavcev pri projektu,
– predstavitvene podatke o nemškem
prijavitelju (instituciji) in nosilcu projekta,
– seznam medsebojnih obiskov v obdobju dveh let,
– podpis /žig prijavitelja in nosilca projekta.
b) C.V. et studiorum slovenskega nosilca projekta in seznam najpomembnejših publikacij, ki so jih vsi sodelujoči na slovenski
strani objavili v obdobju zadnjih petih let in
se nanašajo na projekt.
c) Predlog projekta (do 5 strani), ki mora
vsebovati:
– kratek povzetek vsebine, z morebitnim
opisom sodelovanja z industrijskim sektorjem,
– hipotezo in definicijo ciljev projekta,
– opis metodologije,
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja,
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev.

d) Opredelitev (do 3 strani) pričakovanega multilateralnega sodelovanja – v primeru, da gre za projekte ali delavnice, ki služijo kot priprava za 6. okvirni program EU
e) Tabelo šifrantov.
6. Merila za izbiro so:
– navezava na obstoječe EU programe,
– skupni interes obeh strani,
– kvaliteta in originalnost raziskovalnega
pristopa,
– praktična uporaba/aplikativnost,
– podpora za mlade znanstvenike,
– stimulacija novih bilateralnih in multilateralnih projektov,
– primernost prijavitelja projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je od januarja 2003 do 31. decembra 2004. Pri posamičnih aktivnostih
manjšega obsega se čas izvajanja skrajša.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2003 in 2004«, morajo
vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, mag. Anja Muck,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te vloge, do 7. oktobra 2002 do
14. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS v
sredo, 9. oktobra 2002 ob 9. uri.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po zasedanju mešane slovensko-nemške komisije, in sicer predvidoma do konca leta 2002.
14. V treh mesecih po zaključku bilateralnega projekta mora nosilec oddati na zgoraj navedeni naslov Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport zaključno poročilo, skupaj
s preglednico izvajanj obiskov. Poročilo v
krajši obliki je potrebno oddati tudi po prvem letu izvajanja projekta.
15. Nemški partner mora prav tako oddati prijavo na pristojnem mestu, in sicer:
DLR – Internationales Büro des Bundesministerium für Bildung und Forschung –
BMBF, Herrn Dr. Gerold Heinrichs, Königswinterer Strasse 522 – 524, D – 53227
Bonn, tel.: + 49 228 44 92 255, faks: + 49
228 4492 400, email: gerold.heinrichs@dlr.de.
16. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9.
in 15. uro, pri Danijeli Šinkovec na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76. Vse dodatne informacije so pri mag. Anji Muck (tel.
478-46-91, Email: Anja.Muck@gov.si).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
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6. poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
– organizacijske in upravne strukture: organogram s preglednostjo (transparentnostjo) strukture zaposlenih (shema hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku kontrole)
b) opis naslednjih postopkov pri izvajanju kontrole
– sprejem prijav pridelovalcev,
– obveščanje pridelovalcev o napovedanih terenskih pregledih,
– pregledovanje kontrolnih točk pri posameznem pridelovalcu,
– odreditev ukrepov, ki so potrebni, da
se zagotovi izvajanje predpisov o integrirani
pridelavi,
– izdajanje zapisnikov o napovedanih in
nenapovedanih pregledih,
– odvzem vzorcev za analizo (letni načrt
– katere vrste rastlin in katera fitofarmacevtska sredstva),
– kriteriji pri ocenjevanju pred izdajo certifikatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi
certifikatov,
– vodenje evidenc pridelovalcev,
– pošiljanje podatkov pristojnim organom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
– reševanje pritožb pridelovalcev,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije,
7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol),
8. letni načrt kontrole,
9. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov,
10. bilanco stanja in bilanca uspeha za
preteklo leto, letno poročilo o poslovanju za
preteklo leto,
11. osnutek pogodbe s pridelovalci,
12. osnutek zapisnika o opravljeni kontroli,
13. osnutek certifikata za integrirane pridelke oziroma živila,
14. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja vseh stroškov, ki jih bi v primeru imenovanja zaračunavali pridelovalcem za svoje storitve.
Kolikor vloga nima vseh izjav, dokazil in
drugih dokumentov, se šteje kot nepopolna
v kolikor po pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v osmih
dneh vlogo dopolni, le te ne dopolni. Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
E) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno priporočeno
poslati po pošti ali osebno vložiti na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, do
15. septembra 2002. Vse pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
besedami: “Za javni razpis (organizacije za
kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil) ne odpiraj!“.
F) Izbiranje vlog
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) z

odločbo na podlagi 18. člena Zakona o Vladi (Ur. l. RS, št. 4/93, 23/96, 47/97,
119/00 in 52/02) imenuje strokovno komisijo za odpiranje, pregled in ocenitev vlog,
prispelih na javni razpis. Minister z odločbo
imenuje eno ali več organizacij za kontrolo
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
G) Imenovanje in sklenitev pogodbenega razmerja
Po objavi odločbe o imenovanju ene ali
več organizacij za kontrolo v Uradnem listu
Republike Slovenije, minister z imenovanimi organizacijami za kontrolo sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
H) Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim
razpisom so na voljo v sektorju za sonaravno kmetijstvo, tel. št. 01 4789-037 (Darja
Kropivšek), razen v obdobju med 26. 8. in
30. 8. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Št. 321-282/2002
Ob-75289
Na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.
l. RS, št. 63/02) Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za imenovanje organizacij za kontrolo
integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil
A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira ene ali
več organizacij za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Ur. l. RS, št. 63/02).
C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne osebe za izvajanje
kontrole bodisi v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi sadja (Ur. l. RS, št. 63/02)
bodisi v skladu s Pravilnikom o integrirani
pridelavi zelenjave (Ur. l. RS, št. 63/02) ali
bodisi v skladu s Pravilnikom o integrirani
pridelavi grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 63/02)
morajo predložiti k vlogi naslednje izjave,
dokazila ali druge dokumente:
1. izjavo za katero vrsto kmetijskih pridelkov oziroma živil je zainteresirana izvajati
kontrolo (za sadje v skladu s Pravilnikom o
integrirani pridelavi sadja (Ur. l. RS, št.
63/02), za zelenjavo v skladu s Pravilnikom
o integrirani pridelavi zelenjave (Ur. l. RS,
št. 63/02) oziroma za grozdje in vino v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 63/02);
2. formalni pravni status pravne osebe in
dejavnosti, za katere je registrirana (kopija
izpiska iz sodnega registra, ki je star največ
dva meseca); v primeru, da so upravičenci
tuje pravne osebe, ki še niso vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji morajo
predložiti dokazilo, da so v postopku registracije;
3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;
4. popisni list ali inventar tehnične opreme za izvajanje kontrole; če upravičenec
nima lastne tehnične opreme za jemanje
vzorcev tal in vzorcev rastlin (za ugotavljanje
ostankov fitofarmacevtskih sredstev) oziroma lastnega laboratorija za opravljanje analiz, mora predložiti pisno izjavo, da bo v
primeru izbire na tem javnem razpisu sklenil
pogodbeno razmerje z laboratorijem, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o integrirani pridelavi najkasneje v 30 dneh po
imenovanju;
5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno
računalniško opremo, ki bo omogočala varno izmenjavo informacij s pristojnimi organi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z možnostjo vstopa v HKOM – hrbtenico komunikacijskega omrežja državne
uprave oziroma pisno izjavo, da si jo bo v
primeru izbire na tem javnem razpisu zagotovila najmanj 30 dni po imenovanju;

Ob-75165
Podjetniški center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
8000 Novo mesto (v nadaljevanju: PC Novo
mesto d.o.o.) kot naročnik in po pooblastilu
MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, za izvedbo postopka oddaje
javnega naročila z dne 24. 7. 2002, občine
nosilke projekta, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
regionalnih zasnov prostorskega
razvoja za območje JV Slovenije za leti
2002 in 2003
1. Naročnik: Podjetniški center Novo
mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za
račun MO Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za izdelavo regionalnih zasnov prostorskega razvoja za območje JV Slovenije za
leti 2002 in 2003.
3. Okvirna vrednost javnega naročila znaša 33,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del: v letu 2002 in
2003, skladno z določili pogodbe, ki jo bo
naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.
5. Pogoji za sodelovanje:
– izpolnitev prijavnega obrazca in priložitev zahtevane dokumentacije.
6. Merila za ocenjevanje ponudb:
– referenčna dela: do 50 točk,
– ponudbena cena: do 30 točk,
– sestava projektne skupine: do 20 točk.
7. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudbe
morajo prispeti v zaprtih ovojnicah najpozneje do ponedeljka, 2. 9. 2002 do 12. ure,
na naslov: Podjetniški center Novo mesto,
svetovanje in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, ne glede na
način dospetja. Na naslovnikovi strani ovojnice mora biti jasno izpisano »Ne odpiraj!
Regionalna zasnova prostorskega razvoja
JV Slovenije«, na hrbtni strani ovojnice pa
ime in naslov pošiljatelja.
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8. Odpiranje ponudb: pravilno označene
in v roku dospele ponudbe bodo odprte v
torek, 3. 9. 2002 ob 9. uri, na naslovu naročnika, PC Novo mesto d.o.o., Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto.
9. Obvestilo ponudnikom: naročnik bo
posredoval ponudnikom obvestilo o oddaji
naročila v 14 dneh po izteku roka za oddajo
ponudb.
10. Ostale informacije: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan od dneva objave tega javnega razpisa,
od 8. do 13. ure, na naslovu: PC Novo
mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto. Razpisna dokumentacija se
lahko naroči tudi pisno na navedeni naslov
ali po e-mailu jozica.povse@pc-nm.si. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite tudi po telefonu na št. 07/33-72-980, pri
Jožici Povše.
11. Datum odposlane objave: 26. 7.
2002
PC Novo mesto d.o.o.
Št. 320-01-5/2002
Ob-75086
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02), Pravilnika o
namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 16/99),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško (Ur. l. RS, št. 13/02) in sklepa Komisije
za nadzor nad državnimi pomočmi z dne
12. 7. 2002, objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodelitvi sredstev za finančne
intervencije ohranjanja in razvoja
kmetijstva v občini Krško v letu 2002
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za finančne intervencije ohranjanja
in razvoja kmetijstva v občini Krško, za namene:
A. Sofinanciranje urejanja kmetijskih
zemljišč – agromeliorativnih posegov na
kmetijah, v višini 8,000.000 SIT.
B. Sofinanciranje spodbujanja usposabljanja pašnikov na kmetijah, v višini
2.500.000 SIT.
C. Nadomestilo stroškov za nakup ali
zamenjavo kmetijskih zemljišč, v višini
4,000.000 SIT.
D. Sofinanciranje analize zemlje in krme
ter testiranje škropilnic, v višini 1,000.000
SIT.
E. Sofinanciranje zdravljenja čebeljih
družin proti kužni bolezni – varoja, v višini
1,000.000 SIT.
F. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav, telic svinj, naravni pripust kobil iz
kmečke reje in zavarovanje plemenskih
žrebcev, v višini 4,000.000 SIT.
G. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin, v višini 10,000.000 SIT.
H. Sofinanciranje programov integriranega in ekološkega kmetovanja, v skupni višini do 2,000.000 SIT.
II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so fizične osebe, oziroma kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v občini
Krško, imajo v lasti najmanj 1,0 ha primerljivih kmetijskih površin, imajo stalno prebiva-
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lišče v Občini Krško in investirajo na območju Občine Krško.
Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Sredstva se dodeljujejo kot subvencije,
pomoči le enkrat za posamezne namene v
skladu z javnim razpisom.
Upravičenec mora v skladu z javnim razpisom podati izjavo, da za določen namen
ni prejel nobene finančne pomoči iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma v primeru, da je za isti namen pridobil
sredstva, to izkazuje o višini že prejetih sredstev.
III. Splošni pogoji
Pogoji in namen za pridobivanje sredstev:
A. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so na svojih kmetijskih zemljiščih izvedli v
obdobju v letu 2002 male agromelioracijske posege na zemljiščih, ki zagotavljajo
izboljšavo rodovitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo urejenosti določenih kmetijskih
zemljišč, za povečanje kmetijske pridelave
in bodo izvedli agromelioracijske posege
na min. 0,20 ha kmetijskih zemljišč.
B. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so svoja zemljišča v letu 2002 uredili za
namen paše govedi, konjev in drobnice, oziroma ograditev in pregraditev na pašne čredinke s stalno žično ograjo na min. 0,50 ha
kmetijskih površinah.
C 1. Do sredstev so upravičeni kmetje,
ki so v letu 2002 izvedli nakup kmetijskih
zemljišč, z namenom povečevanje kmetij in
zaokrožitve posesti za kmetijo, ki so izven
komasacijskega območja. Pri nakupu zemljišč mora biti investitor že lastnik najmanj 3
ha kmetijskih zemljišč in ne sme odtujiti teh
zemljišč še najmanj 10 let po prejemu sredstev. Upravičenec mora zagotoviti delovno
mesto na kmetiji, kar dokazuje s potrdilom
o kmečkem zavarovanju.
C 2. Do sredstev so upravičeni kmetje,
ko so v letu 2002 opravili menjavo kmetijskih zemljišč in to dokazujejo z menjalno
pogodbo, overjeno pri notarju.
D. Do povračila stroškov so upravičene
fizične osebe, ki uveljavljajo stroške analize
zemlje in testiranje škropilnic ali izvajalske
organizacije, ki za upravičence uveljavljajo
interventna sredstva iz proračuna občine, v
skupni višini do 50% vrednosti potrjenega
računa.
G. Sredstva so namenjena za povračilo
delnih stroškov zdravljenja čebeljih družin
proti kužni bolezni –varoja, za čebelarje, ki
imajo min. 10 panjev. Sredstva lahko uveljavlja Čebelarska zveza Krško v imenu čebelarjev, ki so včlanjeni v zvezo.
F. sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj, naravni pripust kobil
iz kmečke reje in zavarovanje plemenskih
žrebcev, z namenom ohranjanja genetskega potenciala:
F 1 – izvajanje umetnega osemenjevanja
v posameznih čredah krav in telic,
F 2 – izvajanje umetnega osemenjevanja
plemenskih svinj,
F 3 – zavarovanje priznanih žrebcev hladnokrvne pasme in izvajanje dejavnosti pripustne postaje,
F 4 – izvajanje naravnih pripustov pod
priznane plemenske žrebce.

G. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin
Upravičenci so rejci telet, konj in drobnice na območju občine Krško, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– obtežba 0,5 do 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
– lastna pridelava krme,
– minimalni stalež živali na posamezni
kmetiji namenjeni prireji mesa ali vzreji plemenskih živali v letu 2002 mora biti:
1,5 GVŽ v hribovitem območju in
1,2 GVŽ v višinskem območju.
(1 tele za nadaljno rejo je 0,3 GVŽ; 1
žrebe je 0,5 GVŽ; 1 plemenska koza ali
ovca je 0,15 GVŽ).
H. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem in
integriranim pridelovanjem zelenjave, da
imajo certifikat, pristopno izjavo za integrirano pridelavo in v obdelavi najmanj 0,40 ha
kmetijskih površin.
IV. Višina razpisanih sredstev
A. male agromelioracije glede na zahtevnost del v stopnji:
I. stopnja (najmanj zahtevni poseg-planiranje, odvodnjavanje, drenaže: v ravninskih
območjih), v višini do 80.000 SIT/ha;
II. stopnja (zahtevnejši poseg v višinskih
območjih; krčenje zarasti, planiranje, odvoz
kamenja), v višini do 100.000 SIT/ha;
III. stopnja (najzahtevnejši posegi v gorsko višinskih območjih; krčenje zarasti, izkop in odvoz skal in kamenja, planiranje), v
višini do 150.000 SIT/ha.
IV. stopnja agromelioracijska dela pri
obnovi trajnih nasadov (krčenje zarasti, izkop in odvoz panjev in kamenja, globoko
oranje), v višini do 200.000 SIT/ha.
B. sofinanciranje urejanja pašnikov za
govedo, konje in drobnico: ograditev in pregraditev na pašne čredinke s stalno žično
ograjo:
– pašniki za govedo in konje, v višini do
45.000 SIT/ha;
– pašniki za drobnico, v višini do 50.000
SIT/ha.
C. nadomestilo stroškov nakupa kmetijskega zemljišča za kmečke zavarovance ali
zamenjavo kmetijskih zemljišč za nosilce
kmetijskega gospodarstva v višini 200.000
SIT/ha.
D. sofinanciranje analize zemlje in krme
in testiranje škropilnic za fizične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, v višini
do 50% priloženega računa.
E. nadomestilo stroškov nakupa zdravil
za zdravljenje čebeljih družin v višini do 250
SIT/panj.
F. umetno osemenjevanje in oplojevanje
s priznanimi plemenjaki:
– F 1) za vsako osemenjeno kravo ali
telico v višini do 3.000 SIT/prvo osemenitev,
– F 2) za vsako osemenjeno svinjo v višini do 600 SIT/prvo osemenitev,
– F 3) zavarovanje plemenskega žrebca
v višini do 8.000 SIT/žrebca,
– F 4) za vsako pripuščeno kobilo v višini do 3.500 SIT.
G. preprečevanje zaraščanja kmetijskih
površin po posameznih območjih:
– hribovito območje do 55.000
SIT/GVŽ,
– višinsko območje do 65.000 SIT/GVŽ.
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1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
F1 in F4 – kopije pripustnih listov,
F2 – računi za nakup semena, oz potrdilo o osemenitvi,
F3 – F4 dokazilo o poreklu živali, potrdilo selekcijske službe
F3 – potrdilo o plačani zavarovalnini
Zahtevku morajo biti priloženo za namene G:
1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
2. kopijo potnega lista ali izpis iz registra
»seznam živali pri imetniku« za teleta,
3. kopijo poročila o žrebitvi,
4. kopijo potrdila o številkah in staležu
plemenskih ovc ali koz v hlevu.
H. Občina bo sofinancirala programe
ekološkega kmetovanja in integrirane pridelave v primeru, da je:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– da upravičenec priloži k razpisni dokumentaciji certifikat, oziroma potrdilo o pristopu k integrirani pridelavi ali ekološki pridelavi;
– da se upravičenec obvezuje, da bo
kmetoval v skladu z zahtevanimi smernicami
vsaj še tri naslednja leta po pridobitvi sredstev za ta namen;
– dokazila – račun o plačanih stroških
kontrole
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Vlagatelj mora ob vlogi obvezno priložiti
št. svojega bančnega računa, potrjenega s
strani banke, kamor bo Občina Krško nakazala odobrena sredstva.
VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2002 morajo biti porabljena v letu 2002.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena v
roku 30 dni po podpisu pogodbe o višini
dodeljenih sredstev.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene vloge bodo zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jih v skladu z javnim razpisom
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v naveden roku ne dopolni se
zavržejo.
VII. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do 20. 9. 2002, na
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
A: »ne odpiraj-javni razpis urejanja kmetijskih zemljišč«.
B: »ne odpiraj – javni razpis – pašniki«.
C: »ne odpiraj – javni razpis – nakup
kmetijskih zemljišč ali zamenjavo kmetijskih
zemljišč«.

D: »ne odpiraj – javni razpis – analiza
zemlje«.
E: »ne odpiraj – javni razpis – zatiranje
bolezni pri čebelah«.
F: »ne odpiraj – javni razpis – umetno
osemenjevanje ali naravni pripust ali zavarovanje«.
G: »ne odpiraj – javni razpis – preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin«.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila: v torek, 24. 9. 2002 in v sredo,
25. 9. 2002.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenec v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na sedežu Občine Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
Krško, vsak uradni delovni dan od 8. do
10. ure, na tel. 498-13-19. Kontaktna oseba: Magda Krošelj.
Občina Krško
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H. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem in
integriranim pridelovanjem zelenjave, da
imajo certifikat, pristopno izjavo za integrirano pridelavo in v obdelavi najmanj 0,40 ha
kmetijskih površin. Upravičenec je upravičen do subvencije v višini do 100% vrednosti izkazanih potrdil, oziroma računov.
Vsa sredstva so evidentirana na proračunski postavki 5001 Intervencije v kmetijski pridelavi.
IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so enaka vsebini razpisa.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
Upravičenci vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško ali
na sedežih Zadrug ali pri območni Kmetijski
svetovalni službi.
Upravičenci vlagajo zahtevke direktno na
Občino Krško.
Zahtevku mora biti priloženo za namene
A:
1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
2. zapis območnega svetovalca KSS Krško o izvedbi del po posameznih stopnjah;
3. posestni list, kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo in podčrtano parcelno številko, na kateri poteka mala agromelioracija;
4. dokazilo oziroma račun o izvedbi pripravljalnih del.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene B:
1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
2. posestni list, kopijo katastrskega načrta s šrafirano parcelo in podčrtano parcelno številko, na kateri poteka pašnik;
3. načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materialom;
4. dokazila o nakupu materiala za napravo pašnika (izolatorji, žica).
Zahtevku morajo biti priloženo za namene C:
1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec, posestni list;
2. overjeno kupoprodajno pogodbo;
3. potrdilo o kmečkem zavarovanju pri
nakupu zemljišč;
ali
4. pogodbo o menjavi kmetijskih zemljišč, overjeno pri notarju.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene D:
1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
2. v primeru, da so vlagatelji fizične osebe je potrebno priložiti potrdilo o plačani
storitvi
3. v primeru, da je to pooblaščena izvajalska organizacija, je potrebno priložiti račun in seznam upravičencev
Zahtevku morajo biti priloženo za namene E:
1. pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
2. potrdilo o nakupu zdravil.
Zahtevku morajo biti priloženo za namene F:

Št. 320-01-5/2002
Ob-75087
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS 66/01in 53/02), Pravilnika o namenu, načinu in virih financiranja kmetijstva v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 16/99), sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško (Ur.
l. RS, št. 13/02) in Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi z dne 12. 7.
2002, objavlja Občina Krško
javni razpis
za sofinanciranje investicijskih vlaganj
na področju kmetijstva in
sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji v letu 2002
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojno investicijskih programov, za
namene:
A. Sofinanciranje investicijskih vlaganj v
živinorejski pridelavi, v skupni višini do
9,000.000 SIT
B. Sofinanciranje investicijskih vlaganj v
rastlinski pridelavi in predelavi, v skupni višini do 10,000.000 SIT, in sicer:
B1: sofinanciranje nakupa specialne mehanizacije in opreme za potrebe v rastlinski
pridelavi in predelavi, v skupni višini do
7,000.000 SIT;
B2: sofinanciranje nakupa in postavitve
steklenjakov in plastenjakov ter tunelov in
oprema za ogrevanje in namakanje v pokritih
površinah, v skupni višini do 3,000.000 SIT.
C. Sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji, v skupni višini do 3,000.000 SIT.
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D. Sofinanciranje razvojno investicijskih
programov pravnih oseb, v skupni višini do
5,000.000 SIT.
II. Pogoji in upravičenci do sredstev po
tem razpisu so:
A. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so na svojem kmetijskem gospodarstvu izvedli v letu 2002 naslednje investicije: gradnja in obnova hlevov ter spremljajočih objektov ter strojno opremo in priključke.
B. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so na svojem kmetijskem gospodarstvu v
letu 2002 izvedli investicije:
B1. Nakup strojne opreme in priključke
za potrebe v rastlinski pridelavi in predelavi;
izključena so vlečna vozila in posode za
shranjevanje vina, soka in kisa.
B2. Nakup steklenjakov in plastenjakov
v skupni površini minimalni 0,10 ha ter tunelov, v skupni površini min 0,20 ha ter
naprave za namakanja in ogrevanje pokritih
površin.
C. Do sredstev so upravičene fizične
osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, kar dokazujejo z dokumentacijo. Občina bo sofinancirala vlaganja
v izgradnjo ali obnovo in opremo objektov
za turistične in prenočitvene zmogljivosti in
opremo za potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
D. Do sredstev so upravičene pravne
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo organizirano pridelavo in
predelavo ter trženje kmetijskih produktov
s sedežem v občini Krško in investirajo na
območju občine Krško. Občina bo sofinancirala gradnjo in nakup strojne opreme
za potrebe v rastlinski pridelavi in predelavi.
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
pod A., B. in C. so fizične osebe, oziroma
kmetje ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
kmetiji v Občini Krško, imajo v lasti najmanj
1,0 ha primerljivih kmetijskih površin, imajo
stalno prebivališče v Občini Krško in investirajo na območju Občine Krško.
Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Sredstva se dodeljujejo kot subvencije,
pomoči le enkrat za posamezne namene v
skladu z javnim razpisom.
Upravičenec mora v skladu z javnim razpisom podati izjavo, da za določen namen
razpisa ni prejel nobene finančne pomoči iz
državnega proračuna ali mednarodnih virov,
oziroma v primeru, da je za isti namen pridobil sredstva in to izkazuje o višini že prejetih sredstev.
III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih za
sofinanciranje za namene A., B. C. in D je v
višini do 40%, oziroma do 50% upravičenih
stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja. V primeru, da investirajo mladi prevzemniki kmetij, je njihova vrednost investicije povrnjena do 45%,
oziroma 55% upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki pridelovanja.
Razpisna sredstva za namene A., B. in
C. so evidentirana na proračunski postavki
5001 – Intervencije v kmetijski pridelavi
ter razpisna sredstva z namene D. so evidentirana na proračunski postavki 5021 –
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Analize in razvojni projekti. Dodelijo se na
osnovi sklepa župana in izkazanih računov.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2002.
IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so razvidna iz
vsebine razpisa.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
Upravičenci vlagajo zahtevke na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško ali
na sedežih Zadrug ali pri območni Kmetijski
svetovalni službi.
Upravičenci vlagajo zahtevke direktno na
Občino Krško.
Zahtevku mora biti priloženo za namene
A:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– opis obstoječe proizvodnje, investicije
in predvidenih učinkov naložbe ali poslovni
načrt;
– dokazilo o plačani investicijski naložbi
in podpisano dobavnico za leto 2002;
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del
v primeru gradnje objekta;
– posestni list.
Zahtevku mora biti priloženo za namene
B:
B1. in B2: – pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– opis obstoječe proizvodnje, investicije
in predvidenih učinkov naložbe ali poslovni
načrt;
– dokazilo o plačani investicijski naložbi,
oziroma račun ter podpisano dobavnico;
– potrdilo UE o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina in sadovnjakov;
– posestni list.
Zahtevku mora biti priloženo za namene
C:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– GD ali PD za izvedbo investicije – gradnjo objektov;
– posestni list;
– deklaracijo za tržne produkte;
– potrdilo o usposobljenosti za izvajanje
dejavnosti;
– dovoljenje za upravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji;
– dokazilo o plačani investiciji in dobavnico.
Zahtevku mora biti priloženo za namene
D:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– poslovni načrt ali opis obstoječe proizvodnje, investicije in predvidenih učinkov
naložbe;
– dokazilo, oziroma račun o plačani investiciji in podpisano dobavnico;
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del
v primeru gradnje objekta;
– dokazilo, da pravna oseba ni v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi.
Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog preveri resničnost podatkov na
terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih
podatkov, upravičencu ne bodo za določen
namen odobrena sredstva in izgubi pravico
do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
Vlagatelj mora ob vlogi obvezno priložiti
št. svojega bančnega računa, potrjenega s

strani banke, kamor bo Občina Krško nakazala odobrena sredstva.
VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena v
roku 30 dni po podpisu pogodbe o višini
dodeljenih sredstev.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene vloge bodo zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jih v skladu z javnim razpisom
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v naveden roku ne dopolni se
zavržejo.
VII. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do petka, 6. 9.
2002, na naslov: Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
A: »Ne odpiraj – javni razpis – investicije
v živinorejski pridelavi«.
B: »Ne odpiraj – javni razpis – investicije
v rastlinski pridelavi«.
C: »Ne odpiraj – javni razpis – dopolnilne dejavnosti na kmetiji«.
D. »Ne odpiraj – javni razpis – razvojno
investicijski programi pravnih oseb«.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v torek, 10. 9. 2002.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka s
sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenec v roku osmih dni od prejema sklepa ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so
odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve
sklepa vlagatelju na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na
Občino Krško.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na sedežu Občine Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
Krško, vsak uradni delovni dan, od 8. do
9. ure, na tel. 49-81-319. Kontaktna oseba: Magda Krošelj.
Občina Krško
Št. 414-07-04/2002-1
Ob-75288
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02)
in na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Semič, je Občinski svet občine
Semič na svoji 31. redni seji dne 18. 7.
2002 sprejel sklep, da se objavi
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Občine Semič in da je kraj investicije na
območju Občine Semič.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna
vrednost opreme, stroški plač za novoodprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena
minimalno pet let.
4. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk
realne obrestne mere posojilodajalca.
5. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. kratko predstavitev prosilca;
2. poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
3. dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču;
4. overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in
amortizacijski načrt;
5. mnenje posojilodajalca;
6. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne
službe, za pravne osebe dokazilo o boniteti
– BON 1 in 2 oziroma BON 3);
7. dokazila o številu zaposlenih oseb za
nedoločen čas na dan 1. 6. 2002 (fotokopije obrazcev prijav delavcev v zavarovanje);
8. kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 2002.
Opomba: prosilci, ki so v letu 2001 prejeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
2002 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumentov pod točkami 2, 3, 4 (razen
amortizacijskega načrta) in 5.
6. Rok in način prijave
Rok za prijavo začne teči z dnem objave
in do 30. 8. 2002.
Vloge je potrebno poslati na naslednji
naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333
Semič.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za subvencije obrestnih mer za
malo gospodarstvo” ter z imenom in naslovom prosilca.
Prosilci so dolžni za vsak kredit posredovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov za
isti namen od različnih kreditodajalcev in
ima vse vire kreditov navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem programu.
7. Izzid javnega razpisa
Sklep o odobritvi subvencije je dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Semič, v kateri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja Komisija za dodeljevanje sredstev.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
8. Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobite na Občini Semič (Polona Kambič, tel. centrala 07/356-53-60,
direktno 07/356-53-53).
Občina Semič

Št. 568/02
Ob-75293
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00
in 30/01), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98), 4. in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 61/02) in 17. člena Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
na področju izgradnje in vzdrževanja javne
razsvetljave na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02), Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, objavlja
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javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obrestne mere iz
občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič za leto
2002
1. Predmet javnega razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto
2002 za subvencioniranje obrestne mere
namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva namenila sredstva
v višini 2,500.000 SIT.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način
pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in
sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z
ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji
meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo
nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavnljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za
nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetnik posameznik,
– podjetje v zasebni in mešani lasti z do
50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem
upravnem organu vložili zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo
pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti; izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega uporabnega dovoljenja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00), po kateri so
majhna podjetja tista, ki imajo manj kot 50
zaposlenih in imajo letni promet manjši od 7
mio eur ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5
mio eur ter so neodvisno podjetje.
Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na področju

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
izgradnje in vzdrževanja javne
razsvetljave na območju Občine Tržič
1. Naročnik – koncedent: Občina Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.
04/597-15-46, kontaktna oseba: Erna Štefe.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave, ki obsega: zamenjavo svetilk in sijalk, zamenjavo
drogov javne razsvetljave, popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave, izgradnjo in investicijsko vzdrževanje naprav javne razsvetljave, intervencije na
objektih in napravah javne razsvetljave, vodenje katastra in kontrolne knjige, izvedbo
novoletne in drugih okrasitev po naročilu
koncedenta, izvedbo dodatnih obremenitev
na objektih in napravah javne razsvetljave,
električarska dela povezana z delovanjem
naprav javne razsvetljave, dajanje soglasij v
zvezi z javno razsvetljavo, nameščanje in
vzdrževanje reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave, nameščanje in vzdrževanje
čezcestnih transparentov ter druge storitve,
ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
3. Območje koncesije: gospodarska javna služba na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave se izvaja na celotnem območju Občine Tržič.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.
5. Pogoji za opravljanje gospodarske javne službe: na javni razpis se lahko prijavijo
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki
izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
na področju izgradnje in vzdrževanja javne
razsvetljave na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02).
6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.
člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju izgradnje in
vzdrževanja javne razsvetljave na območju
Občine Tržič;
– gospodarski načrt izvajanja gospodarske javne službe za čas trajanja koncesije,
ki vsebuje program izvajanja javne službe z
vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančnega in razvojnega vidika ter
cene del in storitev po popisu del in storitev
iz razpisne dokumentacije;
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– obrazca BON-1 in BON-2 ali Podatke
iz bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2);
– druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene del in storitev po popisu del in
storitev (brez cen za najem reklamne table
na drogovih javne razsvetljave in najem nosilca čezcestnih transparentov), ki je priložen razpisni dokumentaciji;
– cene za najem reklamnih tabel na drogovih javne razsvetljave in najem nosilcev
čezcestnih transparentov ter količnik med
presežkom prihodkov nad odhodki za nameščanje in vzdrževanje reklamnih tabel na
drogovih javne razsvetljave ter čezcestnih
transparentov in najemnino za reklamne table na drogovih javne razsvetljave in najem
nosilca čezcestnih transparentov
– reference ponudnika;
– odzivni čas ponudnika v primeru posredovanja ali okvare na objektih javne razsvetljave v mestnem jedru Tržič (prihod na
mesto okvare).
8. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo za izdelavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na
Občini Tržič, Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg svobode 18,
Tržič, od dneva te objave dalje, vsak delavnik med 8. in 14. uro, razen v petek med
8. in 13. uro.
Za razpisno dokumentacijo je treba plačati 6.000 tolarjev na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Tržič pri UJP,
št. 01331-010-000-6578000. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti kopijo virmanskega naloga kot dokazilo o plačilu navedenega zneska.
9. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili morajo kandidati oddati v zaprti in zapečateni ovojnici na
naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za
izbiro koncesionarja za izvajanje GJS na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave«.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravočasno prispele, pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta prispele do vključno
18. septembra 2002 do 11. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo opravila Komisija za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Tržič, ki jo imenuje župan, in
sicer 18. septembra 2002 v mali sejni sobi
Občine Tržič, ob 12. uri.
11. O izbiri koncesionarja bo odločil direktor občinske uprave z upravno odločbo
najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
12. Občina Tržič si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
13. Datum odposlane zahteve za objavo: 26. 7. 2002.
Občina Tržič

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razpisi delovnih
mest
Ob-75294
Dom Medvode, d.o.o., Zbiljska c. 15,
1215 Medvode vabi k sodelovanju:
vodjo zdravstveno negovalne enote
(Glavna medicinska sestra):
Pogoji:
– višja medicinska sestra ali diplomirana
medicinska sestra,
– opravljen strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj,
– zaželeno delo v socialnem zavodu.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas za mandatno obdobje 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat-ka mora pisno predstaviti program dela oziroma razvoj zdravstvene negovalne enote.
Prijave z dokazili in življenjepisu pošljite
na zgoraj navedeni naslov v roku 8 dni.
Dom Medvode, d.o.o., Medvode
Ob-75248
Občina Domžale razpisuje prosto delovno mesto
pomočnika računovodje, pripravnika,
z naslednjimi zahtevanimi pogoji:
– univerzitetna ali visoka izobrazba ekonomske smeri,
– preizkus znanja iz ZUP,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas opravljanja pripravništva.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo.
Občina Domžale
Ob-75324
Srednja strojnokovinarska šola Ravne na
Koroškem razpisuje za šolsko leto 2002/03
naslednja prosta delovna mesta:
– 1 učitelja angleškega jezika za poln
in nedoločen delovni čas,
– 1 učitelja praktičnega pouka za poučevanje poklica mehanik vozil in voznih sredstev za poln in nedoločen delovni
čas (za delovno mesto se zahteva najmanj 5
let delovnih izkušenj in opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo),
– 1 učitelja angleškega jezika za krajši kot poln in določen delovni čas za dobo
enega šolskega leta,
– 1 učitelja nemškega jezika za poln
in določen delovni čas enega šolskega leta,
– 1 učitelja nemškega jezika za manj
kot poln in določen delovni čas enega šolskega leta,
– 3 učitelje strokovnih predmetov s
področja strojništva za poln in določen
delovni čas enega šolskega leta,

– 1 učitelja praktičnega pouka za poučevanje poklica mehanik vozil in voznih sredstev za poln in določen delovni
čas enega šolskega leta,
– 1 učitelja praktičnega pouka za poučevanje poklica oblikovalec kovin (pogoji: osnovni poklic brusilec, najmanj 5 let
delovnih izkušenj in opravljen pedagoško-andragoški izpit),
– 1 učitelja strokovnih predmetov za
poučevanje strokovnih predmetov s področja gradbeništva za poln in določen
delovni čas enega šolskega leta,
– 1 učitelja slovenskega jezika in
književnosti ter umetnostne vzgoje za
krajši kot poln in določen delovni čas enega
šolskega leta,
– 1 učitelja za poučevanje družboslovnih predmetov za krajši kot poln in
določen delovni čas enega šolskega leta,
– 1 učitelja matematike za poln in določen delovni čas enega šolskega leta.
Kandidati naj pošljejo pisne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Srednja
strojnokovinarska šola Ravne na Koroškem,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom “Za razpis”.
Srednja strojnokovinarska šola
Ravne na Koroškem

Druge objave
Ob-75200
Javna ponudba
za zakup nepremičnin
Naziv in sedež zakupodajalcev: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Predmet zakupa: mladinsko prenočišče
Ptuj, ki v naravi predstavljajo del objekta v
poslovnem objektu Drava Ptuj, Osojnikova
9 v Ptuju skupaj v izmeri 994, 82 m2.
Predmetne nepremičnine so prip. k
vlož.št. 2852 k.o. Ptuj oziroma podvložkom
Št. 2852/30: poslovni prostor št. P.2.1.
v pritličju v izmeri 66,69 m2,
Št. 2852/54: poslovni prostor št. E
1.4.2. v I. nadstropju v izmeri 346,56 m2,
Št. 2852/104: poslovni prostor št. E
2.4.6. v II. nadstropju v izmeri 395,30 m2,
Št. 2852/136: poslovni prostor št.
M.1.1. v mansardi v izmeri 186, 27 m2,
Vrsta pravnega posla: zakupna pogodba
za določen čas 12 let.
Izklicna cena: 460.000 SIT mesečno.
Prijava: prijava se poda na pripravljenih
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija se prevzame na
Mestni občini Ptuj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 50, v
času od 2. 8. do 14. 8. 2002, vsak delavnik med 8. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se dvigne s potrdilom o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na TR MO Ptuj št.
01296-0100016538, sklic 100.
Opcija veljavnosti prijave ne sme biti manj
kot 120 dni.
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Rok za dostavo prijav: do 20. 8. 2002
do 12. ure na Mestno občino Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, soba št. 50.
Odpiranje ponudb bo javno dne 21. 8.
2002 ob 10,30 na Mestni občini Ptuj, soba
št. 51.
Pogoji zakupa oziroma sodelovanja pri
javni ponudbi:
a) namensko za dejavnost mladinskega
prenočišča, ostale dejavnosti skladno s pogodbo in razpisno dokumentacijo,
b) zakupnik je lahko oseba, ki izpolnjuje
zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije,
c) rok za sklenitev pogodbe je 8 dni po
izboru in pozivu na podpis izbranemu prijavitelja. V primeru, da izbrani prijavitelj ne
podpiše pogodbe se ta lahko sklene z drugim najugodnejšim prijaviteljem, pri čemer
se vnovči prvoizbranemu pirjavitelju bančna
garancija za resnost ponudbe,
d) prijavitelj mora predložiti ustrezne bančne garancije in izjave skladne z razpisno
dokumentacijo,
e) zakupnina se plačuje skladno s pogoji
iz razpisne dokumentacije,
f) prijavitelj mora predložiti vse zahtevane elemente v razpisni dokumentaciji, vključno s programom izvajanja dejavnosti mladinskega prenočišča in spremljajočih dejavnosti,
g) razpisovalca si pridržujeta pravico, da
ne izbereta najugodnejšega prijavitelja oziroma da z izbranim najugodnejšim prijaviteljem ne skleneta zakupne pogodbe
Kriteriji za ocenjevanje prijav: usposobljenost prijavitelja, zakupnina, ocena programa, ponujene vzporedne dejavnosti, vse
skladno z razpisno dokumentacijo.
Informacije:
Za dodatne informacije v zvezi s prijavo
in ogled nepremičnine se lahko dogovorite
po tel. 02/748-29-51 pri Bronji Habjanič.
Urad RS za mladino
Št. 171-466/19-02
Ob-75183
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 38. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS št. 47/01 in 62/01) ter na
podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o
potrditvi programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2002
in 2003, št. 400-22/2001-2, z dne 4. 10.
2001 objavlja,
javno vabilo
k nakupu premičnine, in sicer
helikopterja Ministrstva za notranje
zadeve, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje
Premičnina, in sicer helikopter naročnika (v nadaljevanju: plovilo), tipa A 109A S5
HPC, letnik 1978, serijska številka 7129.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena
Izklicna cena za navedeno plovilo, ki je
predmet javne prodaje, znaša 180.000,00
US $, kar je poštena tržna vrednost plovila
na dan 1. 1. 2002, ugotovljena po uradni
cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine

Št.

Kupec poravna kupnino (preračunano v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila kupnine) z
virmanskim nakazilom na žiro račun naročnika, in sicer rok plačila ne sme biti daljši od
8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
4. Prehod lastništva
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na plovilu.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17140-7201010-480048 02.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji
– plovilo je naprodaj po načelu “videno-kupljeno“,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora plovilo prevzeti in odstraniti iz hangarja naročnika v roku 30 dni od
sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne
pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v
roku 10 dni od roka za predložitev ponudb,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00,
103/01) ni zavezanec za plačilo DDV. Stroške v zvezi s prenosom lastništva in notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve
plača kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. in 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve,
Letalska policijska enota,
Brnik 130j,
4210 Brnik.
Kontaktni osebi: Vojko Robnik in Božo
Nahtigal, tel. 04 20 22 260
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. številka) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
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Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17140-7201010-480048 02.
8. Ogled plovila
Ogled plovila, ki je predmet prodaje, je
mogoč od dneva objave javne ponudbe do
roka za oddajo pisnih ponudb, od 10. do
12. ure, razen dni, ko državni organi ne
delajo in sicer na Brniku, Brnik 130j, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
iz predhodne točke te objave.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do 27. 8. 2002, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika:
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Štefanova 2 – Vložišče
1501 Ljubljana
10. Rok vezanosti na ponudbo
Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj
do 14. 10. 2002.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 8.
2002, ob 11. uri, na naslovu:
Letalska policijska enota,
Brnik 130j,
4210 Brnik.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 23/02
Ob-75275
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES
PI
A-0767 mag. BOLIĆ Muharem univ. dipl.
inž. arh.
A-1021 Kristijan ČUK, univ. dipl. inž. arh.
A-1022 Damjan HOLC, univ. dipl. inž. arh.
A-1023 Milena JELENC KONIČ, univ.
dipl. inž. arh.
A-1024 Božo ROZMAN, univ. dipl. inž.
arh.
A-1025 Stanislav ARNUŠ, univ. dipl. inž.
arh.
A-1026 Simona BONAČ, univ. dipl. inž.
arh.
G-0131 Mag. STOJIĆ Zoran univ. dipl. inž.
grad.
G-0113 Željko PUPIĆ, inž. grad.
G-2058 Marko FERJAN, univ. dipl. inž.
grad.
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G-2059 mag. Franci KAVČIČ, univ. dipl.
inž. grad.
G-2060 Marko BEBAR, inž. grad.
G-2061 Erika KOSI, inž. grad.
G-2062 Špela BREGAR, univ. dipl. inž.
grad.
S-1149 Matjaž ZEMLJIČ, univ. dipl. inž.
str.
S-1150 Dejan ŠIMUNIĆ, univ. dipl. inž. str.
S-1151 Franc BRADEŠKO, inž. str.
S-1152 Jožef BONIFARTI, univ. dipl. inž.
str.
S-1153 Andrej UHAN, univ. dipl. inž. str.
E-0820 Peter KORBAR, univ. dipl. inž. el.
E-1304 Miroslav KOGOJ, univ. dipl. inž.
el.
E-1306 Uroš KOSELJ, univ. dipl. inž. el.
E-1307 Blaž FELE, univ. dipl. inž. el.
E-1308 Leopold DROZG, inž. el.
E-1309 Aleksander HRIBAR, dipl. inž. el.
E-1310 Gregor DEŽELAK, univ. dipl. inž.
el.
E-1311 Peter GRIČAR, univ. dipl. inž. el.
E-1312 Milan BURG, univ. dipl. inž. el.
E-1313 Uroš PETRIČ, univ. dipl. inž. el.
E-1314 Vasilij ROGAN, inž. el.
E-1315 Branko ZUPANČIČ, inž. el.
TK0606 Marko GRČAR, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
TK0607 mag. Aljoša VRHUNEC, univ. dipl.
inž. kem. inž.
TK0608 Boris SAVNIK, univ. dipl. inž.
kem. inž.
TP0609 Andreja SLATINEK, dipl. var. inž.
R-0078 Vladimir ŽELEZNIKAR, univ. dipl.
inž. rud.
R-0079 Mojca VIDENIČ, univ. dipl. inž.
geol.
R-0080 Urban UMEK, univ. dipl. inž. geol.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih
inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro
inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,
ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 23/02
Ob-75276
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica
Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:
ES
PI
A- 0045 Boris PREDALIČ, univ. dipl. inž.
arh.
G- 0057 Ingeborg WASCHL, univ. dipl. inž.
grad.
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G- 1389 Darko HROVAT, inž. grad.
S- 0580 Franc FRIŠKIČ, inž. str.
S- 0624 Marjan BUKOVEC, univ. dipl. inž.
str.
S- 0907 Sašo ŽIST, univ. dipl. inž. str.
E- 0111 Nataša LUŽNIK, univ. dipl. inž. el.
E- 1011 Anton PELKO, univ. dipl. inž. el.
TD 0010 Franc PEČOVNIK, univ. dipl. inž.
str.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih
inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro
inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 23/02
Ob-75281
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
Seznam inženirjev
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz članstva zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev izbriše na podlagi lastne zahteve
naslednje inženirje:
ES
PI
G-0465 Venčeslav SVOLJŠAK, univ. dipl.
inž. grad.
S-0479 Bogdan FILIPOVIČ, inž. str.
E-0074 Franc GAŠPERLIN, inž. el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih
inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro
inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 23/02
Ob-75283
Na podlagi 7. člena zakona o geodetski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00), 91. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b)
sprememb in dopolnitev statuta Inženirske
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 57/00)
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
Geodeta
vpisanega v imenik geodetov pri IZS
ki je že prejel sklep:
ES
Geodet
Geo0186 Matej KOVAČIČ, univ. dipl. inž.
geod.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev geodeta,
Geo – številka v matični sekciji geodetov,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 23/02
Ob-75284
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica
Slovenije
Inženirja
ki je podal lastno zahtevo za mirovanje
statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS
ES
Ime in priimek
G-9158 Darko HROVAT, inž. grad.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-75233
UNA-LINE, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Rusjanov trg 1, Ljubljana, razpisuje
kadrovsko štipendijo za učenca gimnazije v Ljubljani – 1. razred.
K prijavi na razpis naj kandidati priložijo:
– potrdilo o vpisu v tekoči letnik šolanja,
– spričevala o uspehu pri šolanju za V.
do VII. razred osnovne šole,
– potrdilo o stalnem prebivališču ali državljanstvu RS.
Potrebno dokumentacijo je treba poslati
na naslov iz razpisa do 15. 8. 2002.
O izbiri štipendista bodo vsi prosilci obveščeni do 20. 8. 2002.
UNA-LINE, d.o.o.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 029-2/2002
Ob-75130
Republika Slovenija, Upravna enota Krško, izdaja na podlagi 3. člena Zakona o
reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št.
13/93), po pooblastilu načelnika upravne
enote št. 032-1/2002 z dne 29. 5. 2002,
na vlogo Policijskega sindikata Slovenije
– Območnega policijskega sindikata Krško, Cesta krških žrtev 53, Krško, ki ga
zastopa predsednik Robert Perc, naslednjo
odločbo:
1. Sprememba in dopolnitev pravil Policijskega sindikata Slovenije – Območni policijski sindikat Krško, Cesta krških žrtev 53,
Krško, z matično številko 1166883, ki so
bila sprejeta dne 11. 7. 2002, se vzamejo v
hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Krško pod zap. št.
71. Pod navedeno zap. št. se vpiše tudi
sprememba imena sindikata iz Območni policijski sindikat Krško v Območni policijski
sindikat Posavje.
Št. 013-4/02
Ob-75131
Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SKEI družbe D.B.S.S.
Inženiring, d.o.o., sprejeta na skupščini sindikalne podružnice dne 14. 5. 2002, se
shranijo pri RS - upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov sindikatov pod št. 92, dne 23. 7. 2002.
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Št. 127-9/2001

Ob-75132

Veljavna pravila Sindikata kmetijstva in
živilske industrije Slovenije, Sindikata
KGZS – Zavod Novo mesto, s sedežem v
Novem mestu, Šmihelska cesta 14, ki so
bila dne 21. 6. 2002 sprejeta na zboru članov, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 188 in matično številko 1713566.
Št. 127-7/2001

Ob-75133

Veljavna pravila Sindikata delavcev Renault Slovenija, s sedežem v Novem mestu, Kandijska 56, ki so bila dne 6. 6.
2002 sprejeta na ustanovnem zboru sindikata delavcev, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.
Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 187 in matično številko 1713515.
Št. 141-31/2002-112

Ob-75134

Pravilnik sindikata podjetja SWATY Maribor, vpisan v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Maribor, z dne 5. 11.
1993, pod zaporedno številko 175, ki odslej nosi naziv: Pravilnik o organiziranju in
delovanju sindikata podjetja TUB SWATY
d.d., Maribor, je bil spremenjen in sprejet
na skupščini sindikata, dne 3. 4. 2002, ko
je bilo spremenjeno tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat NEODVISNOST KNSS TUB SWATY d.d., s sedežem v Mariboru, Titova cesta 60.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 31, z dne 22. 7. 2002.
Spremenjeni pravilnik se hrani v Upravni
enoti Maribor.
Št. 121-15/98-08

Ob-75188

Upravna enota Kranj preneha hraniti Pravila organizacije sindikata v Upravni
enoti Kranj, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 156. Iz evidence
statutov sindikatov se pravila izbrišejo z
dnem 25. 7. 2002.
Št. 121-3/02-008

Ob-75191

Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila sindikata javnih uslužbencev
Kranj. Sedež sindikata je v Kranju, Slovenski trg 1.
Pravila sindikata javnih uslužbencev
Kranj so z dnem izdaje te odločbe vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 170.
Št. 007-1/02-03/5

Št.

Ob-75312

Pravila sindikata delavcev Zdravstvenega doma Dravograd, s sedežem Trg
4. julija 4, Dravograd, se z dnem 16. 7.
2002 hranijo pri Upravni enoti Dravograd in
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 37.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-28/02-9
Ob-75292
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad) je 25. 7.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Hewlett-Packard Company,
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA,
94303, ZDA (v nadaljevanju: HP), in
Compaq Computer Corporation, 20555
State Highway 249, MS 110701, Houston, Texas 77070, ZDA (v nadaljevanju: Compaq), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
HP in Compaq sta 4. 9. 2001 sklenila
pogodbo in načrt reorganizacije, na podlagi
katere bo HP prevzel nadzor nad Compaqom. Skladno z določili pogodbe je HP objavil zavezujočo ponudbo za pridobitev celotnega izdanega delniškega kapitala družbe
Compaq. Tako bo HP pridobil neposreden
nadzor nad to družbo, kar predstavlja koncentracijo v smislu druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Trg računalniških proizvodov in z njimi
povezanih storitev je hitro rastoči trg, kjer
nastopajo številni konkurenti. Tržni deleži
udeležencev na trgu niso konstantni. Do hitrih sprememb tržne moči prihaja zaradi neprestanega razvijanja hitrejših in zmogljivejših proizvodov in storitev. V takšnem okolju
tudi pridobitev vodilnega tržnega položaja
ne dovoljuje neodvisnega ravnanja na trgu.
Urad je na podlagi priglasitve ugotovil, da
ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi
in delovanju definiranih upoštevnih trgov, ni
izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja učinkovite
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb
Obvestilo o predložitvi delitvenega
načrta
Ob-75220
Družba Mercata Holding, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, objavlja, da je dne
30. 7. 2002 sodnemu registru pri Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila delitveni
načrt. Družba obenem obvešča svoje delničarje, da imajo pravico vsaj mesec dni pred
zasedanjem skupščine, ki bo dne 2. 9.
2002 odločala o delitvi, na sedežu družbe
pregledati naslednje listine: delitveni načrt,
letno poročilo družbe, zaključno poročilo
družbe, ki je hkrati tudi vmesna bilanca stanja te družbe, poročilo uprave o delitvi, po-
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ročilo o reviziji delitve ter poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis teh listin. Družba mora vsakemu
upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis
delitvenega načrta.
predsednik uprave
Samo Primožič

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-75137
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe AAS d.o.o., Ljubljana z
dne 31. 5. 2002, direktor družbe objavlja v
skrajšanem besedilu
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
13,504.000 SIT se zmanjša nominalno za
9,345.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša 4,069.000 SIT.
Upniki se pozivajo, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
AAS d.o.o., Ljubljana
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-75190
V sklicu skupščine podjetja Intes Mlin
in testenine, d.d., Maribor, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 66 z dne 26. 7. 2002,
Ob-74771, se zadnji odstavek v 3. točki
popravi in se pravilno glasi:
»Prevzemna družba družbenikom prevzete družbe v skladu z določilom 528.a
člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 45/02) omogoča denarno odpravnino za eno enoto poslovnega deleža v
nominalni vrednosti 1.442,85 SIT.«
in v zadnjem odstavku celotnega teksta
sklica skupščine, se popravi napačno zapisana ura ponovnega zasedanja skupščine v
primeru nesklepčnosti iz 12. na 14. uro.
Intes Mlin in testenine, d.d., Maribor
direktor
Klenovšek Janez
Popravek
V sklicu osme seje skupščine delniške
družbe Valkarton, d.d., Logatec, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 26. 7.
2002, se v 4. točki črta stavek: “Izvolitev
začne veljati z dnem veljavnosti sprememb statuta.”, tako da se 4. točka glasi:
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
za revizijski pregled poslovanja za leto 2002
revizijsko družbo Deloitte & Touche.
Uredništvo
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Ob-75094
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Hotel Lev
d.d. Ljubljana, Ljubljana, Vošnjakova 1 (v
nadaljevanju: družba), uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
Hotel Lev d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 8. 2002, ob 13. uri,
na sedežu družbe, 1000 Ljubljana, Vošnjakova 1, v dvorani Karniola.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter določitev notarja.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnico Carmen Dobnik, za preštevalce glasov Maja Selan,
Uroš Hriberski in Simona Petrovič.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2001 z mnenjem revizijske družbe
in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom o poslovanju družbe za
leto 2001, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2001, ki je potrdil letno poročilo.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli upravi, ki je vodila
družbo od 25. 9. 2001 do 1. 11. 2001
(Majda Kern) in od 2. 11. 2001 do 31. 12.
2001 (Igor Kadunc) in članom nadzornega
sveta družbe, razen Janku Pučniku, razrešnico za delo v letu 2001.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2002 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o.
6. Poročilo o aktivnostih za razrešitev
problemov likvidnosti in solventnosti družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom
uprave o aktivnostih za razrešitev problemov likvidnosti in solventnosti družbe.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe ter čistopis statuta v predlaganem besedilu.
8. Odstop članice nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina ugotavlja, da je Sonja Kelšin z dnem
14. 2. 2002 podala pisno izjavo o odstopu
s funkcije članice in namestnice predsednice nadzornega sveta družbe.
Za novo članico nadzornega sveta do
konca mandatnega obdobja nadzornega
sveta se, kot predstavnico kapitala, imenuje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Anjo Strojin Štamer, katere mandat začne
teči od dneva imenovanja dalje in preneha s
prenehanjem mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 26. 8.
2002 in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe
iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je na vpogled po
objavi skupščine vsem delničarjem v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan med
11. in 13. uro, do četrtka, 29. 8. 2002.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Hotel Lev d.d., Ljubljana
uprava
Igor Kadunc, MBA
Ob-75106
Na podlagi 33., 34. in 35. člena Statuta
Intertrade mednarodno podjetje d.d., sklicuje uprava
8. sejo skupščine
Intertrade, mednarodno podjetje d.d.,
ki bo v ponedeljek, 9. septembra 2002
ob 16. uri v prostorih uprave na Gmajni 16,
v Trzinu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predloge za imenovanje predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in notarke.
2. Poročilo o poslovanju Intertrade mednarodno podjetje d.d. za leto 2001 z računovodskimi izkazi.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslano poročilo o poslovanju podjetja z zaključnim računom za leto 2001 z računalniškimi izkazi.
3. Predlog za spremembo statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog novega statuta družbe, ki je v skladu z novo
zakonodajo in stanjem družbe.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovo začasnico o vplačanih delnicah. Pooblastilo

za zastopanje je treba deponirati v prostorih
tajništva delniške družbe na Gmajni 16 v
Trzinu, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini delničarjev najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot potrdilo za udeležbo na skupščini. Gradiva so delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe vsak dan od 11. do
14. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave vabila
in obrazloženi.
Navodila za glasovanje
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na
naslednji način:
– z osebno udeležbo.
– s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 9. septembra 2002 ob 17. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Intertrade d.d., Trzin
uprava družbe
Št. 243/02
Ob-75108
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
statuta sklicuje uprava družbe
2. skupščino delniške družbe
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 30. avgusta 2002
s pričetkom ob 8. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Slavka Murovec; za preštevalca glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Nadja Mihelj.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka
Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2001 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2001 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in stališčem do revizijskega
poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
ter podeljuje direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. v predlagani vsebini.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno
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Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini
10,000.000 SIT, in sicer za namene iz 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2002
se imenuje revizijsko družbo Constantia
MT&D d.o.o.
7. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko
delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
vendar morajo to storiti najkasneje v desetih
dneh po sklicu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d., Ljubljana
uprava

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo obrazloženi in vloženi v pisni obliki v sedmih dneh
po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani pri Centralni
klirinški depotni družbi d.d., dne 19. 8.
2002, ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 5
dni pred dnem sklica skupščine.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijaviti obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istih prostorih, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Soča VGP d.d. Nova Gorica
uprava družbe
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leto 2002 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o. Neubergerjeva 30,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini oddajo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlagano spremembo statuta in letno poročilo, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.,
Miran Lovrič
direktor
Št. 71/02
Ob-75109
Na podlagi 12. in 18. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove
družbe d.d., podjetja za založništvo,
distribucijo, trgovino, zastopstvo in posredovanje, Ljubljana,
6. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 11. septembra 2002, ob
10. uri, v Prešernovi družbi d.d., Opekarska 4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvoli
predsednika skupščine, preštevalki glasov
in notarja po predlogu uprave.
2. Letno poročilo za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001, z mnenjem
pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto
2001 se razporedi za rezerve.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001

Ob-75110
Na podlagi 24. člena Statuta družbe
Soča Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica, uprava sklicuje
2. sejo skupščine
Soča Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Nova Gorica,
ki bo v četrtek, 29. avgusta 2002, ob
14. uri, v sejni sobi družbe, Industrijska
cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se potrdi predlagani dnevni red, izvolijo se delovna
telesa skupščine in potrdi predlagani notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim poročilom za leto 2001 in
predloženim mnenjem prejšnjega nadzornega sveta.
3. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ne podeljuje
razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščine imenuje za revizorja za poslovno leto 2002 revizijsko družbo EOS-Revizija d.o.o., Družba za revidiranje Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za leto 2001 in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe SOČA Vodnogospodarsko podjetje d.d. Nova Gorica,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
11. do 12. ure, od dneva objave dnevnega
reda do dneva zasedanja skupščine.

Ob-75172
Na podlagi 7.4. Statuta delniške družbe
Založba Obzorja d.d., Partizanska 3 – 5,
2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe Založbe Obzorja d.d., Maribor,
ki bo v sredo, 4. 9. 2002 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Partizanska 3 – 5, 2000
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli Blanko Mitič, za preštevalca glasov Janez Tekavc in Ladislava Lesjak.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Friderik Bukovič.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2001.
Uprava in nadzorni svet prepuščata skupščini družbe, da ta v skladu z 282. členom
ZGD-F sprejme letno poročilo za poslovno
leto 2001 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revidirano letno poročilo za poslovno leto 2001
z menjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokrivanju bilančne izgube.
3.1. Predlog sklepa: na predlog uprave
se ugotovljena bilančna izguba ne pokriva.
3.2.Predlog sklepa: v skladu 282.a členom ZGD-F skupščina družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2001.
Letno poročilo za poslovno leto 2001 in
poročilo nadzornega sveta iz 274. a čl.
ZGD-F sta na vpogled delničarjem v splošni
službi na sedežu družbe, vsak delavnik od
8. ure do 12. ure.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe Založbe Obzorja d.d., za leto
2002 imenuje revizijska družba Deloitte&Touche iz Ljubljane.
5. Sprejem sklepa o predčasnem prenehanju mandata članov nadzornega sveta,
izvolitev novih članov nadzornega sveta ter
seznanitev skupščine z izvoljenim predstavnikom delavcev v nadzornem svetu.
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Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina ugotovi, da zaradi podanih izjav predčasno preneha funkcija članoma nadzornega sveta, mag. Ladislavu Jalševcu in mag.
Borivoju Kosu, dne 4. 9. 2002 in da je Dušanki Ozvaldič prenehala funkcija članice
nadzornega sveta dne 12. 7. 2002.
Za člana nadzornega sveta se izvolita,
namesto mag. Ladislava Jalševca mag. Jože Protner in namesto mag. Borivoja Kosa
Robert Alujević, oba z mandatom od 4. 9.
2002 do 30. 7. 2005.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na svoji seji dne 25. 7. 2002 namesto
Dušanke Ozvaldič za članico nadzornega
sveta – predstavnico delavcev izvolil Jagič-Baloh Mojco z mandatom od 25. 7.
2002 do 19. 6. 2005.
Skupščina ugotovi, da je zaradi poteka
mandata prenehala funkcija članici nadzornega sveta Darji Ružič dne 8. 8. 2001.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in v skladu z zakonom
ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavnico oziroma pooblastilo za zastopanje osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako,
da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem
mestu istega dne ob 12.30. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Založba Obzorja d.d.
direktorica:
Anuška Štoka
Ob-75177
Na podlagi določila 283.člena Zakona o
gospodarskih družbah in v skladu s 7. točko statuta delniške družbe TRIO Tržič, Mlaka 10, sklicuje uprava družbe na lastno
pobudo
5. skupščino
delničarjev delniške družbe Trio Tržič,
ki bo v sredo, 4. 9. 2002, v prostorih
delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mlaka 10, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. ugotovi se sklepčnost skupščine,
2. izvoli se predsednik skupščine,
3. izvolita se dva preštevalca glasov.
2. Imenovanje finančnega revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2002 imenuje družba Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme spre-
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membe statuta družbe, tako da se dosedanje besedilo statuta v celoti nadomesti z
novim, v predlaganem besedilu.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi poteka mandata se razreši člana nadzornega sveta Marka Valjavca in Joza Galiča.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenuje: Matej Golob, Saško Lašič
in Robert Žnidar.
6. Bilančni dobiček iz leta 2001.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček iz leta 2001
ostane nerazporejen.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščni
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in velja za 5. skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu delniške družbe. Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.
Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu d.d., najmanj
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge sklepov posredujejo
upravi družbe v pisni obliki z obrazložitvijo
najpozneje v 7 dneh po javni objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri vodji strokovnih služb Slavki
Remic, Trio Tržič, Mlaka 10, vsak delavnik
od 8. do 10. ure, od dneva objave sklica
skupščine, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Trio Tržič, d.d.
uprava
Ferdo Meglič, univ. dipl. ek.
Ob-75187
Na podlagi 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, sklicujeta
6. skupščino
Nove Ljubljanske banke d. d.,
Ljubljana,
ki bo dne 4. 9. 2002 ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter
ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil
zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje:

– za predsedujočega skupščine: Antona
Ribnikarja,
– za članici verifikacijske komisije: Metodo Paternost in Mojco Zajc.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, po predlogu uprave in nadzornega sveta v besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: naslednji člani nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, se odpokličejo z mesta članov
nadzornega sveta: mag. Boris Škapin, dr.
Bogomir Kovač, Rudi Gabrovec in Marjan
Kramar z učinkom od dneva tega sklepa.
Na podlagi ugotovitev, da kandidati za
člane nadzornega sveta izpolnjujejo vse
predpisane pogoje, se Herman Agneessens, Dirk Mampaey, David Michael Truman, François Louise Florquin, Victor Pastor in mag. Anton Žunič imenujejo na mesto članov nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za čas od dneva
tega sklepa do poteka mandata danes odpoklicanih članov.
5. Določitev nadomestila za udeležbo na
posamezni seji nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadomestilo za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta se
določi v naslednjih neto zneskih:
– za predsednika: 85.000 SIT,
– za namestnika predsednika: 75.000
SIT,
– za člane: 65.000 SIT.
V skladu s 286. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 4. nadzorni svet.
Predlagatelja vseh drugih sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji banke z glasovalno pravico, ki osebno,
po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu v roku vsaj treh dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo s predložitvijo potrdila o številu delnic in s številom delnic, ki
so takrat vpisane na njihovo ime v delniški
knjigi banke. Prijava je pravočasna, če je
naslovljena na Oddelek sekretariata banke
na njenem sedežu in če jo banka prejme do
poteka dne 2. 9. 2002.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
potrdijo svojo udeležbo v enakem roku, kot
velja za delničarje, s predložitvijo pooblastila.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali
zastopniku na podlagi glasovnic, ki jih bo banka zagotovila delničarjem najkasneje na dan
skupščine, razen če bo zagotovljen elektronski sistem glasovanja. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo banki v
pisni obliki. Za delničarje, ki so fizične osebe,
mora pooblastilo vsebovati: ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja. Za delničarje, ki so pravne osebe, mora
pooblastilo vsebovati: ime pooblastitelja, ime
in naslov pooblaščenca, kraj in datum izdaje
pooblastila, podpise zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki delničarjev morajo na dan skupščine predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki dokazuje njihov položaj
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sodni register, vpisani v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev kot
imetniki delnic družbe Mercata holding,
d.d., se zamenjajo delnice družbe Mercata
holding, d.d., Ljubljana, za delnice novih
družb Finira, d.d., Ljubljana in Sivent, d.d.,
Ljubljana, z lastnostmi in po menjalnem razmerju, kot jih določa delitveni načrt.
5.5. Sklep o delitvi z ustanovitvijo novih
družb stopi v veljavo z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.
5.6. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
delitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Finira, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Finira, d.d., Ljubljana, se z
mandatom 4 let na predlog nadzornega sveta imenujejo: Miha Špendal, roj. 25. 4.
1967 in stanujoč v Ljubljani, Kantetova 85,
Tomaž Lahajner, roj. 11. 9. 1967 in stanujoč v Ljubljani, Valvazorjeva 3 ter Igor Mizgur, roj. 2. 6. 1956 in stanujoč v Ilirski Bistrici, Prešernova 32. Sklep stopi v veljavo z
dnem vpisa delitve v sodni register.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Sivent, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Sivent, d.d., Ljubljana, se z
mandatom 4 let na predlog nadzornega sveta imenujejo: Jure Bizjak, roj. 25. 10. 1975
in stanujoč v Trzinu, Špruha 4, Mejra Festić, roj. 2. 6. 1971 in stanujoča v Mariboru,
Strossmayerjeva 34 ter Tomaž Lahajner, roj.
11. 9. 1967 in stanujoč v Ljubljani, Valvazorjeva 3. Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa delitve v sodni register.
8. Obravnavanje in sprejem sklepa o določitvi sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je družba do zasedanja skupščine izplačevala članom nadzornega sveta sejnine v bruto višini 33.000 SIT, kar v celoti potrjuje, po
tem datumu pa se sprejme sklep, da znaša
neto sejnina za predsednika 350 EUR, za
člane nadzornega sveta pa 300 EUR, obračunano v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenija na dan izplačila.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino in so
bili kot delničarji vpisani v delniško knjigo
pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan 2. 9. 2002.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom. Glasuje se
osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice. Pooblastilo
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime
in priimek pooblaščenca, firmo ter podpis
in žig pooblastitelja.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri, ko lahko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v po-

slovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred
začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja zamudniki ne bodo imeli vstopa v dvorano.
Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
družbe Mercata holding, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, vsak delavnik od 2. 8. do
2. 9. 2002, od 8. do 12. ure.
Mercata holding, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
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zakonitih zastopnikov. Izpisek ne sme biti starejši od sedem dni.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta ter
druga gradiva, povezana s skupščino, so na
vpogled v Oddelku sekretariata Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, na Trgu Republike 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
Nova Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
nadzorni svet
uprava
Ob-75225
Direktor družbe Mercata holding, d.d.,
Ljubljana, Železna cesta 18, na podlagi
statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
prvo skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 2. 9. 2002 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Aleksandra Vukovič Kačar,
za preštevalca glasov pa Jure Bizjak in Bojana Vinkovič. Vabljeni notar je Miro Bregar
iz Litije.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o preverbi letnega poročila ter mnenja nadzornega sveta o revizijskem poročilu za poslovno leto 2001.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2001.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revizijo
poslovanja za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za revizijo poslovanja družbe za leto
2002 se na predlog nadzornega sveta imenuje družba Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.
5. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi.
Predlog sklepa: na podlagi obravnavanja delitvenega načrta s prilogami, poročila
o delitvi, poročila o reviziji delitve, ter poročila nadzornega sveta o pregledu delitve se
sprejme sklep o delitvi družbe Mercata holding, d.d., Ljubljana, kot sledi:
5.1. Opravi se delitev družbe Mercata
holding, d.d., Ljubljana v skladu z delitvenim načrtom z dne 25. 7. 2002, ki je sestavni del tega sklepa.
5.2. Delitev se opravi kot razdelitev s
hkratnim prenosom vseh delov premoženja
in obveznosti z univerzalnim pravnim nasledstvom na novi družbi Finira, d.d., Ljubljana
in Sivent, d.d., Ljubljana, na način kot je
določeno v delitvenem načrtu, pri čemer
družba Mercata holding, d.d., Ljubljana, z
razdelitvijo preneha.
5.3. Zaradi delitve se ustanovita novi
družbi Finira, d.d., Ljubljana in Sivent, d.d.,
Ljubljana, ter se sprejmeta njuna statuta z
vsebino, ki je določena v prilogi št. 1 oziroma 2 delitvenega načrta.
5.4. Delničarjem družbe Mercata holding, d.d., Ljubljana, ki bodo na zadnji dan
8-dnevnega roka, šteto od vpisa delitve v

Št. 00397
Ob-75252
Na podlagi 8. člena statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d., sklicuje uprava
4. skupščino delničarjev
delniške družbe gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec d.d.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog skepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Jožeta Logarja in dva
preštevalca glasov Milana Pirnata in Jožo
Radoševič in ugotovi, da seji prisostvuje notarka Sonja Kralj.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu in določi čistopis statuta.
3. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2001 in s pisnim poročilom nadzornega sveta ter potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta in jim podeli razrešnico
za leto 2001.
4. Sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki je izkazan v višini 58,768.858,86 SIT in
ga sestavljajo preneseni dobički z revalorizcijo iz leta 2000 v višini 33,683.058,13 SIT
ter dobička iz leta 2001 v višini
25,085.800,73 SIT.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
58,768.858,86 SIT ostane do nadaljnjega
nerazporejen in se knjiži v preneseni dobiček družbe.
5. Sprejem poročila o uporabi sredstev
sklada lastnih delnic v letu 2001 in predlog
sklepa o nadaljnjem pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o uporabi sredstev sklada lastnih
delnic v letu 2001 ter predlog uprave in
nadzornega sveta glede nadaljnjega pridobivanja lastnih delnic družbe.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2002 se imenuje
ITEO - Podjetje za revizijo Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščeni. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
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Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
v preteklem mesecu pred skupščino. Delničarji se prijavijo pisno – osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo seja. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec
uprava družbe
Ob-75274
Na podlagi zahteve delničarejv lastnikov
več kot 5% osnovnega kapitala likvidacijska
upraviteljica družbe Pohištvo mizarsko podjetje, d.d. Celje “v likvidaciji” vabi delničarje družbe na
sejo skupščine
družbe Pohištvo Celje, d.d.,
”v likvidaciji”
Likvidacijska upraviteljica sklicuje sejo
skupščine družbe v poslovnih prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56,
Ljubljana, in sicer dne 2. 9. 2002 ob 9. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa likvidacijske upraviteljice: izvolijo se delovni organi skupščine:
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in potrdi notarja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in sprejem sklepa o nadaljevanju družbe.
Predlog sklepov:
– likvidacijski postopek nad družbo Pohištvo Celje, d.d., začet na podlagi sklepa
skupščine 8. 6. 2000, se ustavi
– družba Pohištvo Celje d.d., deluje dalje,
– likvidacijska upravitelja Jelka Vehovar
in Emil Hedžet se razrešita.
5. Obranvava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa. sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitev statuta in čistopis statuta v predloženem besedilu.
6. Imenovanje – volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se za
4-letni mandat, šteto od 2. 9. 2002 dalje,
imenujejo:
1. Franc Vehovar,
2. Mateja Vehovar,
3. Irena Prezelj.
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Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežud ružbe v tajništvu ESOT,
d.o.o., in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in poslani
najkasneje v 7 dneh po objavi tega sklica na
naslov sedeža družbe ali na naslov likvidacijske upraviteljice Jelke Vehovar, Zelena
pot 26, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj 3 dni pred skupščino likvidacijski upraviteljici Jelki Vehovar
pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov sedeža družbe ali na naslov likvidacijske upraviteljice Jelke Vehovar, Zelena pot 26, Ljubljana.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastila morajo biti v pisni obliki.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 16. 8. 2002 vpisani v centralni
register pri Klirinško depotni družbi.
Udeležence in pooblaščence naprošamo, da se v prostorih notarke Nade Kumar,
Slovenska cesta 56, Ljubljana, kjer bo potekala skupščina, javijo najmanj pol ure pred
začetkom skupščine. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po enournem premoru
skupščina ponovno sestala istega dne ob
10. uri in veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pohištvo Celje d.d., v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Jelka Vehovar, dipl. inž. arh.
Ob-75253
Na podlagi 41. člena statuta družbe
Vino Brežice d.d., uprava sklicuje
5. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v četrtek, dne 5. 9. 2002 ob 14. uri
v promocijski dvorani Vina Brežice, Cesta
bratov Cerjakov 33, Brežice.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim
redom.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
– za predsednika skupščine se imenuje
mag. Marijan Groff,
– za preštevalca glasov se imenujeta:
– Diana Bukovinski,
– Metka Lopatič.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2001, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice. Uprava in
nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Vino Brežice d.d., na dan 31. 12.
2001 166,692.000 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2001 v znesku
166,692.000 SIT se prenese kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2001.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2002 se
imenuje Deloitte & Touche, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 2. 9. 2002.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki, se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe, osebno ali s priporočeno pošiljko.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta bo delničarjem na vpogled vsak delovni dan, med 10.
in 12. uro, v tajništvu na sedežu družbe na
Cesti bratov Cerjakov 33, Brežice, od dneva objave sklica dalje.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vino Brežice d.d.
uprava
Karl Recer
Ob-75300
Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 10. 9. 2002 ob 13. uri, na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine se
izvolijo:
a) predsednik odvetnik Dušan Kecman,
b) preštevalka glasov Petra Kapl.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojna, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za l. 2001 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilan-
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Št. 472
Ob-75408
Uprava delniške družbe in nadzorni svet
Tekstil d.d., na podlagi 40. člena statuta
Tekstil d.d., sklicuje
8. redno sejo skupščine
Tekstil d.d.,
ki bo 30. 8. 2002 ob 11. uri, v prostorih
jedilnice Tekstila.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov, notarja in predsedujočega skupščine.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem pooblaščenega revizorja
za Tekstil d.d. in Skupino Tekstil, ter pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu ZGD.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Tekstil d.d. in Skupine Tekstil za leto 2001, s stališčem nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila in revizijskima poročiloma.
4. Uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: celotni dobiček iz leta
2001 v višini 25,263.999,98 SIT, ki je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklih
let v višini 19,617.953,33 SIT in dobička
poslovnega leta 2001 v višini 5,646.046,65
SIT, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
6. Imenovanje revizorja.
Po predlogu uprave nadzorni svet predlaga za pooblaščenega revizorja za leto
2002 Plus Revizija, d.o.o., Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2002 skupščina imenuje Plus
Revizija, d.o.o., Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance.
6. Vprašanja in odgovori.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice na dan 20. 8.
2002 vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisna pooblastila.
Udeležbo na skupščini je potrebno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, na sejo skupščine
pa je zaradi ureditve formalnosti potrebno
priti uro pred pričetkom seje.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva
objave.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skladno s 45. členom statuta ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).
Tekstil, d.d., Ljubljana
uprava
generalni direktor
Stane Zidar, ek.

Ob-75452
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške družbe TDR-Metalurgija d.d., Ruše,
uprava družbe sklicuje
6. zasedanje skupščine
družbe TDR-Metalurgija d.d.,
za sredo, dne 28. 8. 2002 ob 11. uri na
sedežu družbe v Rušah, Tovarniška cesta
51.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe skupščina izvoli predlagane kandidate
za predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in notarja, ugotovi sklepčnost
ter potrdi predlagani dnevni red.
3. Odločitev o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2001 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček, ki na dan
31. 12. 2001 znaša SIT 56,064.689,43
se v celoti razporedi v druge rezerve.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno
leto 2001.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: predlog za imenovanje
revizorja za poslovno leto 2002, bo podan
do zasedanja skupščine.
5. Povečanje osnovnega kapitala z novim vložkom in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital
družbe v višini
4.451,798.000 SIT se poveča za stvarni
vložek delničarja Elektro Slovenija d.o.o. v
predlagani višini. Povečani osnovni kapital
zagotovi Elektro Slovenija d.o.o. s prenosom svoje denarne terjatve do TDR-Metalurgija d.d., v zameno za navadne delnice
6. serije v nominalni višini 1.000 SIT na
delnico takoj po sprejetju sklepa.
b) Prednostna pravica ostalih delničarjev
se izključi.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog za člane nadzornega sveta družbe, ki jih imenuje skupščina, bo podan do
zasedanja skupščine.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine delniške družbe TDR-Metalurgija d.d. se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na
skupščini je potrebno najaviti v pisni obliki
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci naj se
zaradi primernega organiziranja poteka
skupščine javijo v tajništvu družbe najmanj
eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se podpišejo na
seznam udeležencev oziroma oddajo pooblastila.
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čnega dobička in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček iz poslovnega leta 2001 znaša
2.741,797.638,29 SIT.
Bilančni dobiček se v skladu z določbami 228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi
za:
– preneseni dobiček iz preteklih let s
pripadajočim revalorizacijskim delom v znesku 2.051,557.654,25 SIT (leto 1997 v
znesku 619,916.685,77 SIT, leto 1998 v
znesku 572,95.012,69 SIT, leto 1999 v
znesku 66,464.539,25 SIT in leto 2000 v
znesku 792,981,416,54 SIT) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta v višini
451,515.954,04 ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
224,280.000 SIT oziroma 10.000 SIT bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
3,230.030 SIT bruto za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta;
– del bilančnega dobička v višini
11,214.000 SIT bruto za izplačilo udeležbe
v dobičku upravi družbe.
Dividende, nagrade članom nadzornega
sveta in udeležba v dobičku uprave družbe,
se izplačajo iz prenesenega čistega dobička in pripadajočega revalorizacijskega popravka za leto 1996 v znesku
54,244.801,02 SIT in za leto 1999 v znesku 184,479.228,98 SIT.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 2002.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
IN Revizija d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
4. Določitev poslovnega naslova in sedeža družbe, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur.l. RS, št. 2/02) v
predlaganem besedilu spremembe statuta.
b) Sedež družbe je: Ljubljana.
Določi se poslovni naslov družbe: Ljubljana, Vodovodna ceste 93.
c) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane družbi. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je,
da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, od 8. do
12. ure.
A1, d.d., Ljubljana
uprava družbe: Franc Jakša
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Če na prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 12. uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov o katerih bo
odločala skupščina je delničarjem na voljo
na sedežu družbe v Rušah, Tovarniška cesta 51, vse delovne dni od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10.
do 12. ure.
Uprava družbe TDR-Metalurgija d.d.
Miran Kunst, univ. dipl. ek., direktor
Ob-75469
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristaniška ulica 8, uprava sklicuje
5. sejo skupščine delniške družbe
Adriacommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij
d.d., Koper, Pristaniška ulica 8
ki bo dne 5. septembra 2002 ob 15. uri
v poslovnih prostorih na sedežu družbe v
IV. nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsedujočega skupščini se izvoli: Uroš Kovač, Izvoli se dva
preštevalca glasov v sestavi: Maša Miloš in
Nives Pletikos.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizijske družbe in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe za leto 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim letnim poročilom skupine ACK, ki ju
je potrdil nadzorni svet družbe, mnenjem
revizijske družbe k obema poročiloma ter s
poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2001.
b) Skupščina delničarjev družbe ACK
d.d., Pristaniška 8, Koper, podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2001.
3. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
199,516.592,14 se razporedi v preneseni
dobiček družbe.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov družbe ACK d.d., in Skupine ACK za
leto 2002 se imenuje revizijsko družbo RFR
Ernest&Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
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12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 1. 9. 2002. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge dnevnega reda upravi
pisno sporočijo najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Adriacommerce, d.d., Koper
predsednik uprave
Robert Biček, univ. dipl. ekon.
Ob-75471
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Mercata 1 Holding,
d.d., Ljubljana, predsednik uprave sklicuje
4. zasedanje skupščine
družbe Mercata 1 Holding, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 2. 9. 2002 ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe v 6.nadstropju
stavbe IBL, Železna cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Rolanda Krajnika in za
preštevalki glasov Mojco Polše in Uršo Ašič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 2.423,925.000 SIT in po
zmanjšanju znaša 269,324.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
poenostavljeno, za namen kritja prenesene
izgube iz preteklih let in prenosa sredstev v
kapitalske rezerve. Najprej se v breme
osnovnega kapitala družbe krije prenesena
izguba
iz
preteklih
let
v
višini
1.391,920.455,90 SIT in njen revalorizacijski popravek, razlika do celotnega
zmanjšanja osnovnega kapitala pa se prenese v kapitalske rezerve družbe. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala so kritje prenesene izgube in prenos sredstev v kapitalske rezerve družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom devetih delnic in združevanjem preostalih delnic, in sicer:
1. Devet delnic družbe v nominalni vrednosti po 1.000 SIT, ki jih družba pridobi
neodplačno kot lastne delnice, se umakne.
Znesek enak nominalni vrednosti umaknjenih delnic, to je 9.000 SIT, se odvede v
kapitalske rezerve družbe.
2. Preostalih 2,693.240 delnic se združuje, tako da se po deset dosedanjih delnic
združi in oblikuje eno novo navadno delnico,
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka. Znesek razlike nastale po združitvi delnic, to je
2.423,916.000 SIT, se iz osnovnega kapitala
odvede tako, da se krije prenesena izguba iz
preteklih let v višini 1.391,920.455,90 SIT in
njen revalorizacijski popravek, razlika do celotnega zmanjšanja osnovnega kapitala pa se
prenese v kapitalske rezerve družbe. Družba
bo najkasneje v tridesetih dneh po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register izdala 269.324 novih navadnih delnic, nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka,
s katerimi se nadomestijo dosedanje delnice
družbe. Presečni datum združitve in zamenjave delnic bo enak datumu izdaje novih delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v skladu s sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo in so 30. 8. 2002 vpisani v delniški knjigi oziroma centralnem registru. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi
pisno pooblastilo. Kot datum prijave šteje
datum, ko je delničar poslal prijavo.
Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, to je v ponedeljek 2. 9. 2002 ob 11. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik
od 9. do 13. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Mercata 1 Holding, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Ob-75484
Na podlagi 8.2. in 8.3. člena Statuta
družbe LABOD konfekcija Novo mesto d.d.
uprava ponovno sklicuje
VI. sejo skupščine
družbe LABOD konfekcija Novo mesto
d.d.,
ki bo v četrtek, dne 5. 9. 2002, ob
12. uri na sedežu družbe v Novem mestu,
Seidlova cesta 35.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost
skupščine.
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Za predsednika skupščine se izvoli Nevena Tea Gorjup ter za preštevalki glasov
Marjana Bukovec in Milena Košiček.
Imenuje se predlagana notarka Marta
Malič iz Novega mesta.
2. Sprejem poročila uprave o poslovanju
v letu 2001 z revizorskim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo družbe
za leto 2001 z revidiranim poročilom za leto
2001 in se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001 381,157.000,00
SIT. Bilančni dobiček za leto 2001 ostane
nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001 in s tem potrdi njihovo uspešno delo.
3. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
– 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
3.2. Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe in predloženo prečiščeno besedilo statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijska hiša Dinamic, d.o.o., Brusnice.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami statuta, revidiranim poročilom za
leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 274.a ZGD-F, je delničarjem na
vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure v
tajništvu družbe od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine priporočeno po pošti ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini: pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pisno prijavo na skupščino je potrebno dostaviti družbi osebno ali
s priporočeno pošiljko, tako da jo družba
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini ter prevzamejo glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30 uri, z istim dnevnim

Št.

redom. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LABOD konfekcija Novo mesto, d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Kirm
Ob-75504
Uprava Pivovarne Union, d.d., sklicuje
izredno sejo delničarske skupščine
Pivovarne Union, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 2. 9. 2002 ob 8.30,
v Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union v Ljubljani.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje posebnega revizorja po
67. členu Zakona o prevzemih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
v smislu 67. člena Zakona o prevzemih se
imenuje družba Deloitte & Touche, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 9.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno
najavili do 30. 8. 2002 in so na ta dan
vpisani v delniški knjigi pri KDD.
Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščence prosimo, da se prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred začetkom zasedanja.
Delničar Pivovarna Laško, d.d., je na
skupščini delničarjev dne 25. 7. 2002 zahteval sklic izredne skupščine in imenovanje posebnega revizorja v skladu z Zakonom o prevzemih.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 15 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pivovarna Union, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Razširitev dnevnega reda
Št. 17

Ob-75472
Dopolnitev dnevnega reda
7. skupščine delničarjev
Integral AP Tržič d.d.
Na osnovi že sklicane 7.seje skupščine
dne 19. 7. 2002 z objavo v Uradnem listu
RS za 27. 8. 2002 in skladno z določili
statuta družbe Integral AP Tržič d.d., delničar Alpetour Potovalna agencija d.d. Kranj
podaja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko:
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v poslovnem letu 2001.
Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v
poslovnem letu 2001, skladno s 67. členom Zakona o prevzemih, skupščina družbe Integral AP Tržič d.d., imenuje Plus revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
Integral AP Tržič d.d.
nadzori svet
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Nasprotni predlog
Št. 03-33/2
Ob-75436
Uprava delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja št.
14, Koper, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah objavlja
nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda in predloga za razširitev dnevnega
reda
5. redne seje skupščine delničarjev, ki
bo dne 19. 8. 2002 ob 13. uri v Hotelu
Koper v Kopru, Pristaniška 3, 1.
nadstropje, sejna soba »B«
Nasprotni predlog in predloga za razširitev dnevnega reda je podal delničar Primorje d.d., družba za gradbeništvo, inženiring
in druge poslovne storitve, Vipavska cesta
3, Ajdovščina.
Utemeljitev nasprotnih predlogov je posredovana delničarjem.
Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda glasi:
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2001 z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Bilančni dobiček po stanju na dan 31.
12. 2001, ki znaša 192,258.346,31 SIT in
je sestavljen iz nerazporejenega dela čistega dobička poslovnega leta 2001 v višini
64,125.345,03 SIT in revaloriziranega prenesenega dobička iz preteklih let v višini
128,133.001,28 SIT, se uporabi za naslednje namene:
– 191,777.520 SIT za izplačilo dividend
delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani
v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, kot
lastniki delnic, s pravico do dividende, v
višini 440 SIT bruto na delnico in izplača v
osmih dneh po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe,
– o uporabi preostalega dela bilančnega
dobička bo odločeno v prihodnjih poslovnih
letih.
Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2001.
Predloga za razširitev dnevnega reda:
6. Odpoklic člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in izvolitev novega
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: odpokliče se in razreši
dosedanjega člana nadzornega sveta Žareta Preglja in namesto njega izvoli novega
člana nadzornega sveta Dušana Črnigoja,
univ. dipl. inž. grad.
7. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih, skladno s
67. členom Zakona o prevzemih, skupščina družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, imenuje posebnega revizorja, družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane, Neubergerjeva ulica 30.
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Uprava družbe nasprotuje nasprotnemu
predlogu k 2. točki dnevnega reda in predlagani razširitvi dnevnega reda.
Predlagana delitev dobička in znesek
predlagane dividende na delnico je ekonomsko nesprejemljiv in presega zakonski
znesek zahtevane delitve dobička.
Članu nadzornega sveta mandat ne poteče, pa tudi sicer ni nikakršnega razloga za
njegovo razrešitev in imenovanje novega
člana.
Za predlog za izvedbo izredne revizije
poslovanja ni nikakršne osnove in je predlog v celoti neutemeljen, revizija pa nepotrebna in neekonomična.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in poslovne
storitve, Koper
uprava
Igor Ukota
Nadaljevanje s strani 5432.

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
Št. 344-04/01-1
Ob-75505
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.
2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/548-17-65, faks 02/538-1502.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
lokalne ceste LC 269070 Murska Sobota – Ivanci, odsek Noršinci-LukačevciMlajtinci.
(b) Če je predvidena oddajo delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Noršinci, Lukačevci,
Mlajtinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1 mesec.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/548-17-65,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravsketoplice@moj.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do preteka razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na transakcijski račun št. 01278-0100012085, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – Ureditev
lokalne ceste.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 9. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 2002 ob
8. uri, na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice –
sejna soba (2. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
90 dni po roku za oddajo ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 8. 2002.
Občina Moravske Toplice

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 38/2002
S-75142
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Rampek d.o.o., Šmartinska
152 – v stečaju, Ljubljana, za dne 1. 10.
2002, ob 10.25, soba 352/III tega sodišča
razpisuje poznejši narok za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2002

St 50/2001
S-75143
To sodišče je s sklepom opr. št. St
50/2001 z dne 18. 7. 2002 ustavilo stečajni postopek zoper dolžnika Mycycle
d.o.o. – v stečaju, Linhartova 51, Ljubljana. Stečajni postopek se nadaljuje zoper
stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2002
St 126/2002
S-75144
To sodišče je s sklepom z dne 2. 7.
2002 pod opr. št. St 126/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
GLASCOM, družba za trženje, d.o.o., Cesta 1. maja 14, Hrastnik, matična številka
1540408, šifra dejavnosti 51.440.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodiša
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (2. 7.
2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Štefan Veren.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Steklarna Hrastnik - skupina d.d., Cesta 1. maja 14, Hrastnik,
– Opal Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja
14, Hrastnik,
– Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje,
– MIT inženiring d.o.o., Smledniška c.
140, Kranj,
– Černuta Bojan, Šavna peč 3, Hrastnik,
kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2002
St 131/2002
S-75145
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.
2002 pod opr. št. St 131/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
UPIMO zastavljalnica, menjalnica, d.o.o.,
Ljubljana, Šubičeva 1, Ljubljana, matična številka 5570433, šifra dejavnosti
67.130.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10.
7. 2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Upimo Group d.d., Kongresni trg 13,
Ljubljana,
– Šubic Janez, Sveti duh 128, Škofja
Loka,
– Euro Marketing d.o.o., Slovenčeva
145, Ljubljana,
– Mr. Tivox d.o.o., Zaloška 30, Ljubljana,
– Igor Ferlinc, Šubičeva 1, Ljubljana, kot
predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 10. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

Za stečajnega upravitelja je določen Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 11.
2002 ob 13. uri v sobi 12/pritličje Okrožnega sodišča v Kranju.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 23. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 7. 2002

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Dolžniki se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 7. 2002

St 8/90-1290
S-75146
To sodišče je v stečajnem senatu po
predsedniku okrožnega sodnika Janeza Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnikov
Brigite Porenta in Janka Bilbana, v stečajni
zadevi nad dolžnikom Stečajna masa Elan
Begunje, dne 15. 11. 2001 sklenilo:
1. Sodnica Renata Horvat je z dnem 5.
10. 2001 razrešena dolžnosti stečajnega
sodnika.
2. Za stečajno sodnico je določena Sonja Švegelj, okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2001

S-75149
To sodišče je dne 23. 7. 2002 s sklepom, oprav. št. St 7/2001 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom EUROTEH
podjetje za proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Zagrebška cesta 109, Ptuj – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 7. 2002
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St 22/2002-12
S-75147
To sodišče je s sklepom opr. št. St
2272002 z dne 23. 7. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom CPK, center za
prestrukturiranje kadrov, Železarna Jesenice, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in usposabljanje invalidov
d.o.o. Jesenice, C. železarjev 8, Jesenice.

St 45/2002
S-75148
To sodišče je s sklepom opr. št. St
45/2002 z dne 23. 7. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom BUGGY d.o.o., Ob potoku 39, Rače ter odredilo
imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,
2. Mariborski sejem d.o.o. – v likvidaciji,
Loška 13, Maribor,
3. Intersat d.o.o. Pernica, Dragučova
22, Pernica,
4. Garant d.d., Polzela 176/a, Polzela,
5. Tomaž Vencelj, Slamnikarska 12,
Mengeš.
Za upraviteljico prisilne poravnave se določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena v
Rubikon d.o.o., Kalohova 24, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po tej objavi.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 23. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2002

St 7/2002
S-75150
To sodišče je dne 23. 7. 2002 s sklepom, oprav. št. St 7/2002 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Valido Stil konfekcija d.o.o., Donavska cesta 6, Ptuj – v
stečaju.

St 35/2002-30
S-75151
Stečajni postopek nad dolžnico – samostojno podjetnico: Šnajder Mateja s.p.,
“INGA”, Posredovanje v prometu blaga
in storitev, Dobrna 10, Dobrna (matična
številka 1417100), se zaključi v skladu z
dol. čl. 99/II ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 18. septembra
2002 ob 9. uri, soba št. 106/I Okrožnega
sodišča v Celju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajne dolžnice – samostojne podjetnice: Šnajder Mateja s.p., “INGA”, Posredovanje v prometu blaga in storitev, Dobrna
10, Dobrna (matična števika 1417100) iz
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 7. 2002
St 107/2002-7
S-75315
To sodišče je s sklepom opr. št. St
107/2002 z dne 26. 7. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
PIK Tovarna perila in konfekcije, d.d.,
Maribor, Ulica Kraljeviča Marka 5.
Matična številka dolžnika je 5037085,
šifra njegove dejavnosti pa 18.230.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Dragica Razboršek, zaposlena pri
Finea Holding, d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
2. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Maribor,
Vetrinjska ul. 2,
3. Tekstilna, Tekstilna industrija Ajdovščina, d.d., Ajdovščina, Tovarniška cesta 5,
4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor,
Cankarjeva 3,
5. delavska zaupnica Jerena Maurič, Maribor, Navršnikova 14.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 26. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2002
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St 51/2002
S-75316
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
51/2002 z dne 25. 7. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom MML,
trgovina na debelo in drobno, Marjan
Vidovič, s.p., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Lerin, d.o.o., Kraigherjeva 19/a,
2230 Lenart,
2. Republika Slovenija,
3. Krekova banka, d.d., Slomškov trg
18, Maribor,
4. Vidovič Marija, Koroška c. 63, Maribor,
5. Pošta Slovenije, d.o.o., Partizanska
54, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2002
St 18/2002
S-75194
To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/2002, z dne 25. 7. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom SGP
Kograd-Gok-Igem gradbeno podjetje
d.o.o., Doblja vas 186, Ravne na Koroškem, matična številka dolžnika 5948622,
šifra dejavnosti dolžnika 45.210 ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– SGP Kograd-Igem d.d., Selovec 83,
Šentjanž,
– SGP Kograd Beton Igem d.o.o., Selovec 83, Šentjanž,
– Instalater montažno proizvodno podjetje d.o.o., Zgornji kraj 14, Prevalje,
– SGP Kograd Igem – prodajni center
d.o.o., Šentjanž 46, Šentjanž,
– Andrej Vrčkovnik, Pod gonjami 67,
Prevalje, kot delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
trideset dnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo, ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 7. 2002
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St 22/2002
S-75195
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Eling kadrovsko podjetje d.o.o., Maribor, dne 11. 9. 2002 ob 9. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 2002
St 89/2002-14
S-75196
To sodišče je s sklepom opr. št. St
89/2002 z dne 25. 7. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Timberia Družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o., Ruše, Tovarniška c. 51.
Matična številka dolžnika je 5532108,
šifra njegove dejavnosti pa 20.100.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan.
Koroška c. 75, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
2. Krekova banka, d.d., Maribor, Slomškov trg 18,
3. Tone Razdevšek, Šolska ulica 10, Lovrenc na Pohorju,
4. Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
Maribor, Tyrševa ul. 15,
5. delavski zaupnik Zvonko Grizold,
Spodnji Boč 3, Selnica ob Dravi.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 25. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2002
St 15/2001-78
S-75197
To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2001 z dne 19. 6. 2002, ki je postal
pravnomočen dne 22. 7. 2002, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Hipot – HYB, proizvodnja hibridnih vezij
d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjernej in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
A) Razred terjatev ločitvenih in izločitvenih upnikov, ki se poravnajo v skladu s pogodbo oziroma z načrtom poplačila iz pogodbe in plače delavcev za tekoče delo, ki
se poplačajo v višini 100% tekoče.
C) Razred terjatev dobaviteljev in ostalih
upnikov, ki se poplačajo v višini 20% terjatev v revaloriziranem znesku (rast drobnoprodajnih cen) brez obresti, ki se plačajo v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.
Razred terjatev upnika, ki konvertira terjatve v lastniški delež družbe po določbah
iz 5. odst. 43. člena ZPPSL.

D) Razred terjatev, ki se bodo pojavile
po končanju prisilne poravnave in se bodo
kasneje sodno ugotavljale (sporne terjatve),
ki se poplačajo v višini 20% sodno priznanih
terjatev v roku enega leta po dokončni sodni ugotovitvi dejanskega stanja posamezne terjatve, revalorizirano (rast drobnoprodajnih cen) brez obresti.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu – pregledu prijavljenih, ugotovljenih in verjetnih terjatev po posameznih
razredih z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev, ki je sestavni del tega
sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih, navedenih v točki A, C in D izreka tega
sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša na dolžnika svoje terjatve upnik Maki
d.o.o., Straža v nominalnem znesku
70,000.000 SIT. Dolžnik je dolžan opraviti
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni
register v skladu s sklepom skupščine z
dne 19. 11. 2001 o povečanju osnovnega
kapitala dolžnika z novim stvarnim vložkom
(terjatvijo).
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 7. 2002
St 14/97 – 489
S-75198
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Preskrba Poljčane Trgovina in storitve d.d. – v stečaju, Poljčane, Bistriška
54, dne 10. 9. 2002 ob 11. uri v sobi št.
330.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 2002

Dražbeni oklici
St 8/96-880a
S-75141
To sodišče v skladu z določilom čl.
154/II in III Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
39/97) v stečajnem postopku nad dolžnikom Pionir, Gradbeno industrijsko podjetje p.o. Novo mesto – v stečaju, razglaša
oklic
za javno zbiranje ponudb
dolžnikovega premoženja in sicer:
A. Predmet prodaje:
Pravna oseba GIP PIONIR p.o. – v stečaju, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto.
Pravno osebo predstavljajo sredstva in pravice na dan prodaje pravne osebe in sicer:
I. nepremičnine v k.o. Stinica, Republika
Hrvaška, ki v naravi predstavljajo nedokončano turistično naselje.
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k.o. Srdoči (Reka) 5, v k.o. Rijeka 1 in k.o.
Velika Gorica cca 165 odpisnih dovoljenj.
3. pravica do vrednostnih papirjev, delnic, odškodnine ali vrnjenih sredstev zavarovalnic, javnih podjetij, lokalnih skupnosti
in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki bodo
GIP Pionir p.o. – v stečaju pripadale iz naslova minulega vlaganja v primeru, da bo za
to sprejeta ustrezna zakonodaja Republike
Slovenije in sprejeti ustrezni akti v tej točki
navedenih institucij. Za te pravice ni izkazanih dokazil.
III. Kapitalski deleži in delnice
1. Skupno 6.433 delnic Ljubljanske banke, ki so prenesene v Sukcesijski sklad Republike Slovenije. Ta tovrstne delnice vodita LEK Ljubljana in SLOVENIJALES spor
pred sodiščem v Strassbourgu.
2. Ena delnica s štirimi glasovi Jugoslavenske banke za medjunarodnu ekonomsku suradnju akcionarsko društvo, Beograd,
po potrdilu št. 777/97 z dne 9. 10. 1997,
serijska št. 000483.
3. Tretjinski delež v nominalni vrednosti
700.000 forintov firme LOTUS, Hotel Heviz
Kft, Kossuth u. 10, Heviz, Madžarska.
IV. Terjatve
1. Priznana terjatev do SMELT INTERNATIONAL, Vodenje investicijskih projektov,
Global Projekt Management, d.d., Ljubljana
– v stečaju, Dunajska 160, Ljubljana, v višini glavnice 23,877.905,80 SIT z zamudnimi obrestmi od 10. 9. 1999 dalje.
2. Priznana terjatev do INTERIER, Trgovsko podjetje na debelo in drobno, export-import Krško, d.o.o., Aškerčeva 1, Krško, v višini glavnice 1,323.699,50 SIT z
zamudnimi obrestmi od 15. 4. 1997 dalje.
3. Izvršba št. Ig 2001/00184 v znesku
7,559.762,70 SIT z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od 29. 2. 1996 dalje nad dolžnikom IR Inženiring, d.o.o., CKŽ 53, Krško.
4. Terjatev do TOGREL, gradbeništvo in
proizvodnja, d.o.o., Krško, Velika vas 62,
Leskovec, v višini 120.867,22 EUR s pripadajočim 20% DDV po pogodbi o prenosu
zemljišč št. I./991 z dne 10. 6. 2002.
5. Terjatev do Dervišbegović Almir, Trpimirova 19/I, Zagreb, RH, v višini 6.000,00
SIT po računu št. 743 z dne 27. 7. 2001 z
zamudnimi obrestmi od 5. 8. 2001 dalje.
B. Izklicna cena:
Izklicna cena pravne osebe GIP Pionir
p.o. – v stečaju, Kočevarjeva 1, 8000 Novo
mesto je 399.995,00 EUR, plačljivo v tolarski protivrednosti po Srednjem tečaju EUR
na dan plačila.
C. Pogoji sodelovanja
1. Pooblaščenci, ki bodo zastopali ponudnike, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje in ponujanje.
2. Ponudniki morajo najkasneje do dneva odpiranja ponudb vplačati varščino v višini 10% izklicne cene, preračunano po Srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila
in dokazilo o vplačani varščini predložiti.
3. Varščina mora biti vplačana na transakcijski račun stečajnega dolžnika GIP PIONIR p.o. Novo mesto – v stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo mesto, številka
02970-0012133119, ki je odprt pri NLB
d.d. Ljubljana.
4. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
delovnih dneh po odpiranju ponudb.

5. Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen v
roku pet delovnih dni po odpiranju ponudb.
6. Uspeli ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo v obliki notarskega zapisa skleniti
v 8 dneh po odpiranju ponudb. Če pogodba ni sklenjena v 8 dneh, se šteje, da je
kupec od pogodbe odstopil, zaradi česar
se položena varščina zadrži.
7. Uspeli ponudnik lahko izbira med naslednjima načinoma plačila kupnine:
– kupnino plača v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe;
– kupnino plača v 60 dneh po sklenitvi
pogodbe s tem, da je ponudnik ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe dolžan predložiti kot
instrument zavarovanja plačila garancijo prvovrstne banke na prvi poziv za celotni znesek kupnine, brez možnosti ugovora. Stečajni dolžnik ima pravico garancijo vnovčiti,
če kupec zamuja s plačilom kupnine.
8. Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiško-knjižnega prenosa plača kupec.
9. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
za predmet prodaje; vse je naprodaj po načelu “videno – kupljeno“.
10.Vsa druga določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
urejena v kupoprodajni pogodbi.
11.Stečajna upraviteljica na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.
12.Pisne ponudbe ponudniki pošljejo na
naslov GIP PIONIR p.o. Novo mesto – v
stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo mesto, vključno do 5. 9. 2002 do 12.00 ure
pod oznako “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA
NAKUP PRAVNE OSEBE“ s priporočeno
pošiljko.
13.Odpiranje ponudb bo dne 9. 9. 2002
v poslovni stavbi družbe REAL, Kočevarjeva ulica št. 2, Novo mesto v drugem nadstropju desno ob 13. uri.
14.Morebitne druge informacije so kupcem na voljo na telefonskih številkah:
Za
nepremičnine
in
pravice:
07/3321-663
E-mail: franko.alenka@siol.net
Za deleže, delnice in terjatve:
07/3322-534
E-mail: darinka-turk@siol.net
Za vse: 07 3323-797
E-mail: jozamiklic@hotmail.com
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1. urbanistično urejena nezazidana zemljišča s 60% zgrajene infrastrukture v obsegu 160.282 m2 in zemljišča, ki v naravi
lahko predstavljajo javno dobro v obsegu
15.499 m2 ter pomorsko dobro v izmeri
8.123 m2. Vsa zemljišča so vpisana v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Senju na
lastnika GIP Pionir p.o. – v stečaju Novo
mesto v ZKV 646 parc. št. 2320, 2321,
ZKV 647 parc. št. 2111/3, 2324/1,
2324/3, 2324/5, 2324/8, ZKV 649 parc.
št. 2322/1, ZKV 650 parc. št. 2322/2,
ZKV 651 parc. št. 2323, ZKV 652 parc. št.
2324/2, 2324/4, 2324/6, 2324/7, ZKV
653 parc. št. 2325/3, 2325/1, 2325/9,
2326/3, 2327/3, ZKV 654 parc. št.
2325/2, 2325/5, 2325/7, 2326/2,
2327/2, 2327/5, ZKV 658 parc. št.
2325/4, 2325/6, 2325/8, 2326/1,
2327/1, 2327/4, ZKV 715 parc. št.
2235/30,
2235/290,
2235/291,
2235/292, ZKV 661 parc. št. 2235/79,
2235/117,
2235/288,
2235/289,
2235/293,
2235/294,
2235/295,
2235/296,
2235/297,
2235/298,
2235/299,
2235/300,
2235/301,
2235/302,
2235/303,
2235/304,
2235/305,
2235/306,
2235/307,
2235/308,
2235/309,
2235/310,
2235/311,
2235/312,
2235/313,
2235/314,
2235/315,
2235/316,
2235/317, 2235/318, 2235/319 in ZKV
128 parc. št. 2333/43.
2. Sedemindvajset parkirišč nad garažami, zgrajenimi na parc. št. 2333/126, ZKV
655.
3. Štirje poslovni prostori v skupni izmeri
116,40 m2, vsak z lastnimi sanitarijami v
oskrbnem centru, zgrajenem na parc. št.
2235/287 v ZKV 661.
4. Javne sanitarije, oprema plaže, privez
za plovila in manjši bazen, vse v območju že
zgrajenega naselja in njemu pripadajočega
kopališča.
V vseh zemljiško-knjižnih vložkih je vpisana neizvedena zadeva št. 1412/Z-01, ki
se nanaša na izvršbo sodbe Grada Senj št.
P 67/99. Drugih bremen ni.
II. Neuveljavljene pravice
1. pravice, ki izhajajo iz zemljišč v k.o.
Novo mesto, ZKV 997 parc. št. 162 in 234,
ZKV 814 parc. št. 207, 198/1 in 198/2, v
k.o. Kandija, ZKV 1118 parc. št. 174 in
262, v k.o. Bršljin, ZKV 729 parc. št.
219/4, v k.o. Gradac, ZKV 798 parc. št.
5/1, ZKV 784 parc. št. 1091/2, ZKV 342
parc. št. 895 in 896, v k.o. Vranovići, ZKV
96 parc. št. 933 in v k.o. Podzemelj, ZKV
626 parc. št. 418/5 v skupni izmeri 29.239
m2, za katera se vodi spor Pg 240/97 s
Skladom kmetijskih zemljišč Republike Slovenije. Kupec pravne osebe prevzema spor
Pg 240/97 in postane zato lastnik vseh
pravic, ki izhajajo iz tega spora.
2. pravice do hrambe in upravljanja z
izdanimi odpisnimi dovoljenji za zazidana,
prodana in plačana zemljišča, katerih zemljiško-knjižni lastnik je GIP Pionir p.o. – v
stečaju Novo mesto. Zemljišča se nahajajo
v k.o. Novo mesto, skupno 40 odpisnih
dovoljenj, v k.o. Kandija 23, v k.o. Šmihel
pri Novem mestu 7, v k.o. Stara vas (Krško)
8, v k.o. Dovško (Senovo) 1, v k.o. Ribnica
2, na Hrvaškem v k.o. Martinščica (Cres)
192, v k.o. Poreč 2, v k.o. Novigrad 3, v

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 7. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 02/00129
IZ-10374
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 02/00129 z dne 11. 6. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Emeršič Berte, Trubarjeva ul. 26, Celje, zoper dolžnico Han
Sonjo, Trubarjeva ul. 26, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice do dolžnice
v višini 40.000 EUR, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičninah, ki nista vpisani v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnin, in sicer:
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– enosobnega stanovanja št. 2, v izmeri
35,60 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Celju, Trubarjeva 26 in obsega
sobo 17,40 m2, kuhinjo 8,14 m2, shrambo
1,19 m2, kopalnico 3,33 m2, predsobo
4,33 m2 in klet 1,21 m2, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, katerega je lastnica dolžnica kot zastaviteljica na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4.
1992, do celote in
– dvosobnega stanovanja št. 3, v izmeri
53 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše v Celju, Trubarjeva 26 in obsega sobo
17,40 m2, sobo 17,40 m2, kuhinjo 8,14
m2, shrambo 1,19 m2, kopalnico 3,33 m2,
predsobo 4,33 m2 ter klet 1,21 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, katerega je lastnica dolžnica kot zastaviteljica na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 11. 1991, do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2002
In 2002/00032
IZ-14031
S sklepom opr. št. In 2002/00032, ki
ga je dne 17. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bil opravljen rubež stanovanja, ki je last dolžnika Tomašič Nika, Kidričeva 3, Metlika, in sicer trisobnega stanovanja št. 33, ki se nahaja v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Metliki na Kidričevi
ul. 3, stavba stoji na parc. št. 3991 in parc.
št. 3999/2, vpisani pod vl. št. 2006 in pod
vl. št. 1988, v bruto izmeri 81,69 m2 in neto
izmeri 74,32 m2, zaradi izterjave terjatve
upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, v višini 331.556,20 SIT, ki jo
dolžnik dolguje po sklepu Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. I 1999/00637 z
dne 11. 11. 1999, s pristopom k zadevi
pod opr. št. In 2002/00031.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 6. 2002
In 2002/00036
IZ-14032
S sklepom opr. št. In 2002/00036, ki
ga je dne 17. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bil opravljen rubež stanovanja, ki je last dolžnika Tomašič Nika, Kidričeva 3, Metlika, in sicer trisobnega stanovanja št. 33, ki se nahaja v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Metliki na Kidričevi
ul. 3, stavba stoji na parc. št. 3991 in parc.
št. 3999/2, vpisani pod vl. št. 2006 in pod
vl. št. 1988, v bruto izmeri 81,69 m2 in neto
izmeri 74,32 m2, zaradi izterjave terjatve
upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, v višini 102.491 SIT, ki jo dolžnik
dolguje po sklepu Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. I 2000/00789 z dne 19. 1.
2001, s pristopom k zadevi pod opr. št. In
2002/00031.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 6. 2002
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In 2002/00031
IZ-14033
S sklepom opr. št. In 2002/00031, ki
ga je dne 17. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bil opravljen rubež stanovanja, ki je last dolžnika Tomašič Nika, Kidričeva 3, Metlika, in sicer trisobnega stanovanja št. 33, ki se nahaja v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Metliki na Kidričevi
ul. 3, stavba stoji na parc. št. 3991 in parc.
št. 3999/2, vpisani pod vl. št. 2006 in pod
vl. št. 1988, v bruto izmeri 81,69 m2 in neto
izmeri 74,32 m2, zaradi izterjave terjatve
upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, v višini 83.172,30 SIT, ki jo dolžnik dolguje po sklepu Okrajnega sodišča v
Črnomlju, opr. št. I 1997/00470 z dne
28. 4. 1997.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 6. 2002
In 2002/00033
IZ-14055
S sklepom opr. št. In 2002/00033, ki
ga je dne 17. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bil opravljen rubež nepremičnine dolžnika Gramet, d.o.o., ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je poslovnega
prostora, ki se nahaja na podstrešju večstanovanjske stavbe, in sicer v tretjem nadstropju TPC Metlika, Kidričevo naselje, v neto
izmeri 43,32 m2 in bruto površine v izmeri
56,58 m2, zaradi izterjave terjatve upnika
Terca, d.o.o., Šentrupert, v znesku
78.025,30 SIT s pp, ki jih dolguje dolžnik
na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. Ig 1999/00244 z dne
16. 9. 1999, s pristopom k zadevi pod opr.
št. In 2002/00013.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 6. 2002
Z 2002/00106
IZ-10342
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00106, ki ga je dne 6. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 40, v
izmeri 45,47 m2, v 7. nadstropju, v SPO
SPB-1 element A Center Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale, ki je last zastavitelja, s prepovedjo obremenitve in odsvojitve,
zastavna pravica v korist upnice Slovenske
investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2002
Z 2002/00107
IZ-10468
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00107, ki ga je dne 19. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 18, v izmeri
118,49 m2, ki se nahaja v četrtem in petem
nadstropju, na jugovzhodnem delu poslovno stanovanjskega kompleksa D 15, Domžale,
– kletni shrambi št. 13, v izmeri 10,13 m2,
– dve parkirni mesti št. 113 in 139, v
garažni kleti navedenega objekta, ki stoji na
parc. št. 3130/5, 3134, 3135 in 3136,
k.o. Domžale, na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 102, ki je last dolžnika, zastavna pravica v korist upnika SGP Graditelj, d.d., Maistrova 7, Kamnik, za zavarova-

nje denarne terjatve v višini 16,172.501,96
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 6. 2002
Z 2002/00052
IZ-10475
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00052, ki ga je dne 24. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. B2-L4-M-I, v četrtem nadstropju, v površini 112,48 m2, s kletnim prostorom v izmeri 5,44 m2 in parkirnima mestoma št. 174 in
175, v garažni kleti, vse v poslovno-trgovskem stanovanjskem bloku, stoječem na
parc. št. 111/8, 110/4, 1600/10, 110/1
in 110/4, vse k.o. Trzin, s pripadajočim
sorazmernim lastniškim delom skupnih prostorov, delov in naprav celotne stavbe in
funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnice
in poroka, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.240 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 6. 2002
Z 2002/00022
IZ-10457
Okrajno sodišče v Grosupljem je v zadevi zavarovanja terjatve upnika Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, proti dolžnici Lozar Mojci, roj. 1. 11.
1969, Prešernova c. 80, Grosuplje, zaradi
46.000 EUR s pp sklenilo:
sklep tega sodišča, opr. št. Z
2002/00022 z dne 20. 5. 2002, se popravi tako, da se št. kredita popravi tako, da
se št. kredita popravi iz št. 30003 na pravilno št. 300003.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. 5. 2002
I 335/1999
IZ-10469
Opravi se rubež nepremičnine v dobro
upnika Stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, d.d., zaradi plačila denarne terjatve dolžnikov Mušič Ivana in Plahuta Helene, v višini 141.087 SIT s pp, in sicer na
stanovanju št. 8, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Kranjska 3/b, Kamnik, v izmeri 60,16 m2 in s pripadajočo kletjo v izmeri 4,76 m2,.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe, s katero pridobi upnik poplačilno
pravico.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 6. 2002
Z 02/00074
IZ-10358
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 801/02 z dne 3. 6. 2002 in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/00074 z dne 5. 6.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper, do dolžnika Smart, trgovsko in
turistično podjetje, d.o.o., Koper, Cesta
borcev 9, na podlagi kreditne pogodbe št.
126/02-2222698, pogodbeni račun št. 05
4030-510005-2222698 z dne 31. 5.
2002, v znesku 4,500.000 SIT s pp, s končno zapadlostjo 30. 6. 2005, pri čemer so
revalorizacija, višina obrestne mere, zamu-

Št.

67-69 / 2. 8. 2002 / Stran 5485

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnici, sicer stori
kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2002

in prodajalko Iskra Stikala, d.o.o., Kranj, na
naroku dne 19. 2. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi z dne 23. 1. 2001, v višini 37.400
DEM v tolarski protivrednosti s pripadki, v
korist upnika Stojana Marna, Šempetrska
ulica 53, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2001
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dne obresti, roki, stroški in način vračila in
predčasna zapadlost razvidni iz navedene
pogodbe in notarskega zapisa, opravi rubež
nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, in sicer:
– enosobno stanovanje št. 3, v izmeri
36,85 m2, v pritličju, v načrtu etažne delitve, označeno z E5 in roza polno črto ter
pripadajoča kletna shramba E5, v skupnem
prostoru kleti, označenem s črko K in dvojno polno črto, vse v stanovanjski hiši na
naslovu Koper, Ul. Danila Zelena št. 1 in
stoječi na parc. št. 223/5, k.o. Semedela,
katerega lastnika sta zastavitelja, vsak do
1/2,
– parkirni prostor v izmeri 15 m2, v kleti
garaže, v načrtu etažne delitve, označen z
E3 in temno rjavo polno črto na parc. št.
223/71, k.o. Semedela, katerega lastnika
sta zastavitelja, vsak do 1/2,
– funkcionalno zemljišče parc. št.
223/75, dvorišče v izmeri 27 m2, parc. št.
223/76, dvorišče v izmeri 10 m2 in parc.
št. 223/77, dvorišče v izmeri 25 m2, vse
k.o. Semedela, katerega solastnika sta zastavitelja, vsak do 1/12,
– funkcionalno zemljišče parc. št.
223/72, v izmeri 162 m2, k.o. Semedela,
katerega lastnika sta zastavitelja vsak do
1/14.
Za primer vknjižbe lastninske pravice na
stanovanju, parkirnem prostoru ter funkcionalnih zemljiščih v zemljiško knjigo se odreja vknjižba zastavne pravice ter zaznamba
prepovedi odtujitve in obremenitve ter izvršljivost terjatve.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 6. 2002
In 11/2002
IZ-10461
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni
zadevi upnika Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba
Taljat in ostali iz Ljubljane, proti dolžnici Tjaši Mazi, s.p., Trgovina Panda, Jadranska
16b, Ankaran, zaradi izterjave 135.000 SIT,
sklenilo:
zarubi se nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, poslovni prostor št. 2B, v
pritličju objekta v Kopru, Prisoje 7, v izmeri
48,30 m2, ki stoji na zemljišču parc. št.
467/1, k.o. Semedela.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 5. 2002
In 92/00
IZ-14043
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upnice
Slovenice, Zavarovalniške hiše, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa odv. družba Dernovšek, o.p.
– d.n.o., zoper dolžnico Nevenko Prodan,
Kolomban 43c, Ankaran, zaradi izterjave
2,000.000 SIT, dne 18. 6. 2002, sklenilo:
zarubi se nepremičnina – poslovni prostor št. 43, v velikosti 24 m2, v I. nadstropju
koprske Tržnice, ki stoji na parc. št. 889/1
in 890/1, k.o. Koper.

In 78/02
IZ-14054
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni zadevi upnice Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, zoper dolžnico Bernardo Pušnar,
Gallusova 9/a, Koper, zaradi izterjave
115.098,80 SIT, dne 17. 6. 2002, sklenilo:
zarubi se dolžničina nepremičnina – dve
sobi, v izmeri 19,09 m2, na podstrehi večstanovanjske hiše na naslovu Gallusova 9,
Koper, pri čemer je večstanovanjska hiša
vpisana v vl. št. 161, k.o. Koper, parc. št.
623.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnici, sicer stori
kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 2002
Z 786/2000
IZ-2490
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 786/2000 z dne 22. 1.
2001, je bilo enosobno stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 42,85 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Balos 3 v Tržiču,
stoječi na parc. št. 216/3, vl. št. 441, k.o.
Tržič, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta
ga zastavna dolžnika Jela Marić, roj. 16. 4.
1953 in Jago Marić, roj. 2. 1. 1954, oba
Balos 3, Tržič, vsak do ene polovice, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 23. 9.
1993, kis ta jo sklenila z Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, Predilniška cesta 16,
na naroku dne 12. 2. 2001 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi št. 51/00 z dne 5. 12. 2000, v višini
2,200.000 SIT s pripadki, v korist upnika
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2001
Z 40/2001
IZ-2976
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 40/2001 z dne 5. 2.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 7,
Šorlijeva ulica 9, Kranj, v skupni izmeri
53,90 m2, last dolžnika kot zastavnega
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 9. 1993, sklenjene med njim

Z 239/2000
IZ-8567
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 239/2000 z dne 21. 2.
2000, je bilo enosobno stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe Ravne 18, Tržič, ki stoji na parc. št. 409/2, pri vl. št.
441, k.o. Tržič, v skupni izmeri 26,94 m2,
ter še ni vpisano kot etažna lastnina v zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik Pero Jurić, roj. 26. 9. 1965, Ravne 18, Tržič, pridobil po kupoprodajni pogodbi št. 6/ST-94
z dne 1. 6. 1994, ki jo je sklenil z Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, d.o.o., Predilniška cesta 16, Tržič, dne 3. 4. 2000
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po posojilni pogodbi št. 6/00 z dne 9. 2.
2000, v višini 1,500.000 SIT s pripadki, v
korist upnika Hippa, finančne storitve d.o.o.,
Podreča 74, Mavčiče.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2001
Z 266/2000
IZ-9250
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 266/2000 z dne 25. 2.
2000, je bilo dvosobno stanovanje, v skupni
izmeri 63,20 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Cesta 1. maja 65, Kranj, ki še
ni vpisano v zemljiški kjigi in ga je zastavni
dolžnik Milan Dvanajščak, roj. 23. 9. 1969,
stanujoč Cesta 1. maja 65, Kranj, pridobil
po kupoprodajni pogodbi št. 145/91 z dne
18. 10. 1993, ki jo je sklenil z IBI Kranj, dne
18. 6. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi št. 7/00
z dne 18. 2. 2000, v višini 3,500.000 SIT s
pripadki, v korist upnika Hippa, finančne storitve d.o.o., Podreča 74, Mavčiče.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2001
Z 224/2001
IZ-9887
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 224/2001 z dne 29. 5.
2001, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
3, v zgradbi na naslovu Golnik 55, Golnik,
ki stoji na parcelni št. 368/5, k.o. Golnik in
obsega skupno 63,40 m2, in sicer dve sobi, kabinet, kuhinjo, kopalnico z WC in predsobo, h kateremu spada tudi klet in balkon
ter solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica
Lilijana Dodič, roj. 12. 5. 1960, Golnik 55,
Golnik, pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 789 z dne 16. 6. 1993, ki jo je
sklenila z Republiko Slovenijo kot prodajalko dne 26. 6. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi z
dne 7. 5. 2001, v višini 11.000 DEM s
pripadki, v korist upnika Stojana Marna,
Šempetrska ul. 53, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2001
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Z 252/2002
IZ-10464
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 252/2002 z dne 27. 5.
2002, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
85,44 m2, v stanovanjski hiši na naslovu
Koroška cesta 36, Tržič, stoječi na parc. št.
110, vl. št. 857, k.o. Tržič, ki obsega sobo
v izmeri 24,92 m2, kuhinjo v izmeri 8,84
m2, kopalnico v izmeri 4,78 m2, predsobo v
izmeri 2,40 m2, sobo v izmeri 23,97 m2,
kuhinjo v izmeri 17,49 m2 in pripadajoče
prostore – klet v zid. objektu v izmeri 1 m2,
drvarnico - leseno v izmeri 0,94 m2 in klet v
zid. objektu v izmeri 1,10 m2 ter sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih,
delih objekta in napravah ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, v kateri
se nahaja, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
in sta ga zastavna dolžnika Dragotin Krobot,
roj. 14. 12. 1966 in zastavna dolžnica Antonija Krobot, roj. 21. 10. 1957, oba Koroška cesta 36, Tržič, vsak do ene polovice
pridobila na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja št. 3/02 z dne 2. 4.
2002, ki sta jo sklenila z Bombažno predilnico in tkalnico d.d., Predilniška cesta 16,
Tržič, na naroku dne 20. 6. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 2081/0000610-00 z dne
22. 4. 2002, v višini 30.000 EUR s pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2002
Z 244/2002
IZ-10465
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 244/2002 z dne 29. 5.
2002, je bil posloni prostor v severovzhodnem delu 4. nadstropja stanovanjske stavbe nebotičnik na Bleiweisovi cesti 6, Kranj,
ki stoji na parc. št. 931/4, vpisani v vl. št.
1066, k.o. Kranj in obsega sobo v izmeri
14,55 m2, dve sobi, vsaka v izmeri 12,50
m2, sobo v izmeri 24,11 m2, hodnik v izmeri
12,78 m2, WC v izmeri 1,53 m2, pomožni
prostor v izmeri 2,89 m2 in balkon v izmeri
4,46 m2, oziroma z upoštevanjem korekcijskega faktorja 1,12 m2, ali skupaj 78,01
m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je
zastavni dolžnik Medicinsko estetski center
Studio MA, Marija Zaplotnik, s.p., Bleiweisova cesta 6, Kranj, pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 2001, ki
jo je sklenil z Elektro Gorenjska, javno podjetje za prenos in distribucijo električne
energije, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, na
naroku dne 20. 6. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
dolgoročnem kreditu za adaptacijo poslovnih prostorov št. 539/37 z dne 22. 4.
2002, v višini 15,000.000 SIT s pripadki, v
korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2002
In 2002/00138
IZ-14120
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00138 z
dne 20. 6. 2002, je bil dne 3. 7. 2002
opravljen v korist upnice Mojce Oblak, Nadižarjeva 6, Kranj, rubež enosobnega sta-
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novanja št. 10, v izmeri 25 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski hiši na Muzejski 5 v Tržiču, last dolžnika Stanislasva Oblaka, Muzejska 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2002
Z 465/2000
IZ-15114
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 565/2000 z dne 19. 10.
2000, je bilo enosobno stanovanje št. 3, ki
obsega kuhinjo v izmeri 14,68 m2, sobo v
izmeri 16,01 m2, kopalnico in WC v izmeri
4,38 m2, predsobo v izmeri 6,18 m2 in klet
v izmeri 1,35 m2, torej skupaj 42,50 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta
na naslovu Tuga Vidmarja 2, Kranj, stoječega na parc. št. 405, vl. št. 700, k.o. Klanec, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga
je zastavna dolžnica Marija Urbanc, roj.
20. 1. 1957, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj,
pridobila po prodajni pogodbi št.
362-010/91-04/2115, ki jo je dne 8. 9.
1993 sklenila z Občno Kranj, zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi št. 26/00 z dne 5. 6. 2000 v višini
2,500.000 SIT s pripadki, v korist upnika
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.
Okrajno sodišče vKranju
dne 6. 11. 2000

Z 2002/00921
IZ-10254
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00921, ki ga je dne 23. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
11, v II. nadstropju stanovanjskega objekta
v Plešičevi ul. 47, Ljubljana, v izmeri 50,56
m2, vpisanem na parc. št. 1252, k.o. Dravlje, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 4. 2002, sklenjene s prodajalcem Dušanom Zupancom, Plešičeva 47, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Save Tires, d.o.o., Škofjeloška
6, Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002
Z 2002/00899
IZ-10447
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00899, ki ga je dne 12. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 56, v 6. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Na Korošici 2, v skupni izmeri
66,76 m2, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 8. 1998,
sklenjene s prodajalko Darinko Redek, Na
Korošici 2, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika LB Leasing, d.o.o., Šmartinska
c. 130, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 371.693 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2002

II R 207/99
IZ-408636
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 207/99 z dne 9. 9.
1999, je bilo stanovanje, v stanovanjski hiši
na naslovu Ravne 21, Tržič, stoječe na parc.
št. 390/2 k.o. Tržič, v skupni izmeri 45,1
m2 in obsega, dve sobi, kuhinjo, kopalnico,
WC, predsobo ter leseno drvarnico, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi, zastavna dolžnica,
Silva Djordjevič pa ga je pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
11. 11. 1993 z Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, Predilniška c. 16, Tržič, kot prodajalko in sokupcem Brankom Djordjevičem, Ravne 21, Tržič, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi,
z dne 28. 5. 1999, v višini 600.000 SIT, v
korist upnice, Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Kranj, Podreča 74, Mavčiče.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 10. 1999

Z 2002/01018
IZ-10451
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01018, ki ga je dne 12. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 17, v skupni
izmeri 78,82 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka, Polje c. VI/12, stoječega na
parc. št. 576, k.o. Slape, ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 10. 1997, sklenjene s prodajalcema Petarjem Vitićem in Milijo Vitić iz Ljubljane, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2002

In 35/2002
IZ-10472
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec, proti dolžniku Ignacu
Ritlopu, Gregorčičeva 21, Beltinci (prej Štefana Kovača 97, Turnišče), zaradi izterjave
922.265,20 SIT s pp, je Okrajno sodišče v
Lendavi na naroku za opravo rubeža nepremičnine dne 19. 6. 2002 sklenilo:
stanovanje št. 10, v izmeri 70,70 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju v stanovanjski hiši
Štefana Kovača 97, Turnišče, pridobljeno
po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 9. 11. 1993, je zarubljeno v korist
upnika do višine terjatve 922.265,20 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 19. 6. 2002

Z 2002/00972
IZ-14042
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00972, ki ga je dne 20. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
1, v pritličju na Obirski 27 v Ljubljani, v
skupni izmeri 56,73 m2, v stanovanjskem
bloku, ki stoji na parc. št. 1933 in je vpisan
v z.k. vložku 1284, k.o. Zg. Šiška, ki je last
dolžnikov Baličevac Šefka in Baličevac Mirsade, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0110/PD-599 z dne 14. 9. 1992, sklenjene s prodajalcem Litostroj Holding, d.d.,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Demšar Silvestre, Pernetova ul. 17, Trzin,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.300 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
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Z 2002/00917
IZ-14052
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00917, ki ga je dne 21. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v večstanovanjskem objektu 12C03S, ob Koseškem bajerju v Ljubljani, z bivalno površino v velikosti 82,25 m2, shrambo v izmeri 7,61 m2,
atriju v izmeri 47,32 m2, parkirnem mestu
oznake 12P18P, vse stoječe na parc. št.
1065/214, vl. št. 1767, k.o. Zg. Šiška, ki
je last dolžnice, na podlagi pogodbe št.
7401361086 z dne 20. 12. 2001 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 28. 1. 2002,
sklenjenih s prodajalcem Imos Inženiring,
d.d., Ljubljana, Linhartova 13, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002

Z 2002/01251
IZ-14060
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01251, ki ga je dne 26. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
4, v skupni izmeri 38,19 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Apihova 20, Ljubljana, stoječe na parc. št. 878/1,
vl. št. 814, k.o. Bežigrad, s pravico do solastninskega deleža skupnih prostorov, delov
in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše, ki je last dolžnice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 3.
2002, sklenjene s prodajalko Janežič Miroslavo iz Ljubljane, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika BKS – Leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

v IX. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Jakčeva 8 (prej Vlahovičeva 8) v
Ljubljani, ki meri 38,90 m2 in obsega sobo,
kuhinjo, kopalnico, predsobo in ložo, kateremu pripada tudi pravica do souporabe
skupnih prostorov, delov in naprav, ki služijo stanovanjski stavbi na naslovu Jakčeva
ul. 8 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 746, vl.
št. 550, k.o. Štepanja vas, ki je last dolžnice Vesne Kukovec, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 466-452/91-S.D. z dne
18. 12. 1991 in aneksa z dne 27. 2. 1992,
sklenjenih z Občino Ljubljana Vič Rudnik, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve v korist upnika, zastavna pravica v korist
upnika BKS Leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2002

Z 2002/01142
IZ-14057
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01142, ki ga je dne 27. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju oznake 12 E 13 S, v izmeri 19,87 m2 in shrambi z oznako 12 E S 08 K, v izmeri 7,59 m2,
ki se nahajata v stanovanjskem objektu št.
12, ob Koseškem bajerju v Ljubljani, stoječem na parc. št. 1065/203, k.o. Zg. Šiška,
ter parkirnem mestu oznake 12 P 33 P in
garaže v kleti z oznako 12 G 19 G, v izmeri
23,66 m2, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in
na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 4.
2002, sklenjene s prodajalcem Matjaž,
d.o.o., Petrovče 225, Petrovče, zastavna
pravica v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,550.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

Z 2002/01250
IZ-14067
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01250, ki ga je dne 27. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v pritličju, v skupni izmeri 90,29 m2, v stanovanjski hiši Kardeljeva 15 (sedaj Slovenska c.
8), stoječi na parc. št. 15, vl. št. 14, k.o.
Gradišče predmestje I, ki je last dolžnice,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
466-685/92 z dne 14. 12. 1992, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana-Center, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnika BKS –
Leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
73.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

Z 2002/01294
IZ-14127
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01294, ki ga je dne 4. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru št. 15 v
objektu L3, v neto koristni površini 62,95
m2, s pripadajočim sorazmernim solastniškim delom skupnih prostorov, delov in naprav celotne stavbe in funkcionalnega zemljišča, ki leži na parc. št. 924/1, 1812/5,
942/1 in 920/2, vse k.o. Stožice, ki je last
dolžnice Visenjak Marije, na podlagi prodajne pogodbe št. BO 2/4-L-108/88 z dne
28. 9. 1988, sklenjene s prodajalcem SCT,
n.sol.o., Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika BKS Leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2002

Z 2002/01187
IZ-14097
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01187, ki ga je dne 27. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju B.M.09, v izmeri
90,66 m2, od tega stanovanjske površine
78,57 m2, terasi 1 v izmeri 9,64 m2, terasi 2
v izmeri 2,45 m2, garaži v izmeri 22,85 m2,
shrambi v kleti objekta v izmeri 7 m2, ki se
nahaja v objektu B, stoječem na parc. št.
1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1, 1252/2,
1252/6, 1253/3, 1254/6-del, 1254/7,
1273/1, 1274/9, 1274/10, 1274/12,
1245/1, 1243/2, 1243/4, 1204/2,
1205/2, 1205/4, 1206/2, 1206/3,
2019/7, 2019/3 in 2019/4, vpisane v k.o.
Vič, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 05/2000-6/EU z dne
14. 1. 2002, sklenjene s prodajalcem Eurolux, d.o.o., Pšata 79, Dol pri Ljubljani, zastavna pravica v korist upnice Abanke, d.d.,
Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

Z 2002/01075
IZ-14048
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01075, ki ga je dne 14. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih za
opravljanje pisarniške dejavnosti z oznako
AN3 v nadstropju objekta A, v izmeri 23,58
m2 in z oznako AN4 v nadstropju objekta A,
v izmeri 27,67 m2, skupaj s pripadajočimi
skupnimi deli in napravami objekta, ki so
locirani v trgovsko poslovnem centru Dunajska–Šarhova, na naslovu Dunajska 129,
Ljubljana, v območju urejanja BS 1/6 Brinje, na parc. št. 236/1, 249/2, 251/1,
236/16, 236/17, 236/18, 236/20,
236/14, 243/6 in 246/16, vpisanih v vl.
št. 758, k.o. Brinje, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 29/97 z dne
19. 12. 1997, sklenjene s prodajalcem ING
p.o., Pavšičeva 4, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Banke Celje d.d., Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8.500 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2002

Z 2002/01295
IZ-14122
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01295, ki ga je dne 4. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 112,

Z 2002/01070
IZ-14049
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01070, ki ga je dne 19. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8, v skupni
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Z 2002/01252
IZ-14058
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01252, ki ga je dne 27. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 49-1, v nizkem pritličju, v tlorisni velikosti stanovanjske površine 44,67 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 2, izmere 4,88 m2 in nepokritim mestom št. 21, kateremu pripada tudi
solastninska pravica na prostorih, objektih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti,
kakor tudi delež stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu za redno rabo,
kar vse se nahaja v večstanovanjskem objektu št. 49, stoječem na parc. št. 44/10,
vl. št. 1527, k.o. Stanežiče, ki je last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe št. 45-4 z dne 19. 3. 2002, sklenjene s prodajalcem AB Invest, d.o.o., Zaloška 145, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve
in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika BKS – Leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002
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izmeri 106 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju
vila bloka Nadgorica v Ljubljani, skupaj z
dvema zunanjima nepokritima parkirnima
mestoma ter kletnim prostorom v skupni
izmeri 8 m2 vpisani pod parc. št. 96/16 pri
vl. št. 944, k.o. Nadgorica, parc. št. 96/17
pri vl. št. 943, k.o. Nadgorica in parc. št.
57/4 pri vl. št. 739, k.o. Nadgorica, skupaj
z idealnim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše v katerem
se nahaja, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe za nakup stanovanja št.
8 – vila blok Nadgorica z dne 19. 12. 2001,
sklenjene s prodajalcem Gradis Teo d.d.,
Šmartinska 134a, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Karntner Sparkasse AG,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.250 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002
Z 2002/01135
IZ-14050
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01135, ki ga je dne 21. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
85, v skupni izmeri 46,53 m2, ki se nahaja v
8. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Brodarjev trg 5 v Ljubljani, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
vpisane na parc. št. 1094, 1093 in 1159/1,
vse k.o. Moste, ki je last zastavitelja, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
566/92 z dne 29. 4. 1992, sklenjene s
prodajalko Občino Ljubljana Moste-Polje in
dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 566/92
z dne 19. 4. 2002, sklenjenega med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko in
zastaviteljico kot kupko, zastavna pravica v
korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 44.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002
Z 2002/00773
IZ-14059
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00773, ki ga je dne 26. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišča v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 44, tipa C, v Lameli 4, Mala ulica, v
soseski BS-7, v izmeri ca. 70,15 m2, v VII.
nadstropju, ki je last zastaviteljice, na podlagi pogodbe št. L-2253/VZ-VA z dne 23. 7.
1973, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper in kupcema Mikelj Marijo in Mikelj Viktorjem ter na podlagi sporazuma o delitvi
skupnega premoženja, opr. št. R 840/80,
sklenjenega dne 15. 10. 1980, med zastaviteljico Mikelj Marijo in Mikelj Viktorjem, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Slovenske Investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2002
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Z 2002/01066
IZ-14061
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01066 z dne 26. 6. 2002,
je bil skladiščni prostor v pritličju objekta z
oznako 1a, orientacija jugozahodni vogal
objekta, v predvideni izmeri 186,31 m2, na
loakciji skladiščno-poslovni objekt Leskovškova, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe št. 0066000028 z dne 11. 10. 2000,
sklenjene s prodajalcem Imos d.d., Dunajska 56, Ljubljana, z dnem 26. 6. 2002 zarubljen v korist upnice Banke Domžale d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000 EUR
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju s tečajne liste Banke Domžale d.d., skupina NLB, za obračun deviznih prilivov in
odlivov podjetij, če tega ni pa po drugem
najvišjem tečaju po katerem Banka Domžale d.d., skupina NLB, prodaja devize v poslovanju s pravnimi osebami, veljavnem na
dan plačila s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2002
Z 2002/01134
IZ-14065
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01134, ki ga je dne 27. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v bloku na Papirniškem trgu 18 B, v III. nadstropju, v izmeri 67,33 m2 čiste stanovanjske površine, ki
stoji na parc. št. 2253, vl. št. 3922, k.o.
Kašelj in obsega naslednje prostore: predprostor, sanitarije, kuhinjo, dve sobi in kabinet in v kleti prostor za ozimnico, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjke hiše,
ki je last dolžnika Robar Igorja, na podlagi
darilne pogodbe z dne 1. 12. 1999, sklenjene med darovalcem Rihardom Muranovičem in dolžnikom kot obdarjencem, zastavna pravica v korist upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.500 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2002
Z 2002/00580
IZ-14066
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00580 z dne 27. 6. 2002,
je bilo stanovanje št. 15, v izmeri 67,80 m2, v
II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Tržna ulica 3, Ljubljana, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter pravico uporabe na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
ki je last poroka in plačnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3245/92 z dne 13. 11. 1992 in dodatka
z dne 16. 11. 1998, sklenjenih s prodajalko
Mestom Ljubljana oziroma njeno pravno naslednico Mestno Občino Ljubljana, z dnem
27. 6. 2002 zarubljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 67.300 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002

Z 2002/01071
IZ-14068
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01071 z dne 27. 6. 2002,
so bili:
– stanovanje št. 9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na Kumrovški 21 v Ljubljani, ki meri 66,40 m2, h kateremu pripada
tudi klet, skupni prostori, deli, objekti in naprave, v večstanovanjski hiši ter funkcionalno zemljišče in stroji na parc. št. 50/18
k.o. Brinje I, ki je last zastaviteljev Adnana
Sarajlije in Nevenke Rakočević, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 11. 1994, overjene dne 28. 11.
1994 pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod V ov. št. 6787/94,
sklenjene med Anico Jelič kot prodajalko in
zastaviteljema kot kupcema,
– poslovni prostori, in sicer mesnica in
bife s pripadajočimi prostori v kleti, ki v pritličju obsegajo mesnico v izmeri 69,44 m2,
pripravljalnico – mesnico v izmeri 17,28 m2,
hodnik v izmeri 8,82 m2, stopnišče v izmeri
10,94 m2, bife v izmeri 31,22 m2, WC v
izmeri 10,88 m2 in vetrolov v izmeri 2,50 m2
in v kleti garderobo v izmeri 24,52 m2, WC
v izmeri 1,04 m2, prostor pod stopnicami v
izmeri 3 m2, shrambo v izmeri 17,28 m2,
hodnik v izmeri 21,37 m2 in hladilnico v
izmeri 9,36 m2, v skupni izmeri 227,65 m2,
v poslovno stanovanjski stavbi na naslovu
Bratovševa ploščad 1, Ljubljana, stoječa na
parc. št. 279/2, k.o. Stožice, h katerim
pripada tudi sorazmeren solastniški delež
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja, ki je last zastavitelja Posredništvo Aleš Belšak s.p., Rimska
ploščad 15, Ptuj, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 3. 2000, overjene dne
4. 4. 2000 pri notarki Nadi Kumar iz Ljubljane, pod I št. ov. 959/2000, sklenjene
med Delikatesa d.d. kot prodajalko in zastaviteljem kot kupcem,
z dnem 27. 6. 2002 zarubljeni v korist
upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 220.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002
Z 2002/01160
IZ-14072
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01160 z dne 27. 6. 2002,
sta bila:
– enosobno stanovanje v izmeri 34,41
m2, ki se nahaja v petem nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, Rusjanov trg 9 in
je označeno s številko 60, ki je last zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 7. 1998, sklenjene med zastaviteljem kot kupcem in Refika Bečkanovič, Rusjanov trg 9, Ljubljana kot prodajalcem ter
– dvoinpolsobno stanovanje v objektu
A-12, v soseski MS4/5 Fužine v Ljubljani,
št. stanovanja 32 in se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta na Brodarjevem trgu 6, v Ljubljani, v izmeri 67,78 m2,
ki je last zastavitelja, na podlagi notarskega
zapisa prodajne pogodbe notarke Katje Terčelj Verovšek iz Ljubljane, opr. št. SV
317/96 z dne 26. 6. 1996, sklenjeno med
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deležem na skupnih prostorih, delih objekta
in napravah, ter na funkcionalnem zemljišču
stanovanjske hiše, ki je last dolžnice Žegarac Edite, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10. 1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 13. 3. 2002, sklenjenih s prodajalko Elektro Ljubljana p.o.,
zastavna pravica v korist upnice Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2002

hiše v Mariboru, Ul. Staneta Severja 6, stoječe na parc. št. 1621/1 k.o. Spodnje Radvanje, last zastaviteljice Olge Vidovič, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalko Maxina Maribor p.o., v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, v višini
1,300.000 SIT s pp, do dolžnika Grafin
Štuhec & CO d.n.o., Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2002
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Dragom in Valburgo Brglez kot prodajalcema in zastaviteljem kot kupcem
z dnem 27. 6. 2002 zarubljena v korist
upnice Abanke d.d., Ljubljana, Slovenska
c. 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002
Z 2001/01658
IZ-14101
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01658 z dne 14. 2. 2002,
so bili poslovni prostori na jugozahodnem
delu pritličja stolpnice ST-5 v Ljubljani,
Pavšičeva 4, v izmeri 139,30 m2, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah in funkcionalnem
zemljišču, ki so last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne 2. 11. 1998, z dnem
14. 2. 2002 zarubljeni v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 162.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002
In 02/00480
IZ-14103
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 2. 1996, opr. št. VII I 256/96, v
zvezi s sklepom opr. št. In 2002/00480-2
z dne 6. 5. 2002, je bil dne 22. 5. 2002
opravljen v korist upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež 6/10 trisobnega stanovanja 57, v
izmeri 77,06 m2, v VI. nadstropju v Ljubljani, Ziherlova 4, last dolžnice Možina Nade,
Ziherlova 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002
Z 2002/01148
IZ-14117
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01148, ki ga je dne 4. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslovnem lokalu št. 15, v skupni izmeri 29,87 m2, ki se nahaja v pritličju
objekta S-3, v soseski MS 5/2 Fužine v
Ljubljani, na naslovu Nove Fužine 45, vpisanem pod parc. št. 1045/6, 1046/5, vl. št.
732 in parc. št. 1045/1, vl. št. 938, vse
k.o. Slape, ki je last dolžnice, na podlagi
prodajne pogodbe št. 70/80-DJ z dne
17. 1. 1990, sklenjene s prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis
n.sol.o. Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji,Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
46.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002
Z 2002/01147
IZ-14123
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01147, ki ga je dne 2. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 10, v I. etaži stanovanjske hiše v Ljubljani, Zelena pot 15, v
izmeri 51,94 m2, s kletjo, ki stoji na aprc.
št. 233/9, vl. št. 188, k.o. Trnovsko predmestje in obsega kuhinjo 10,54 m2, sobo
16,78 m2, sobo 12,60 m2, kopalnico 4,32
m2, predsobo 5,05 m2, balkon 0,73 m2 in
klet 1,92 m2, s sorazmernim solastniškim

Z 2002/01117
IZ-14126
Na podlagi skepa opr. št. Z
2002/01117, ki ga je dne 2. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 31, v
skupni izmeri 41,85 m2, v III. nadstropju
stanovanjske zgradbe na naslovu Adamičeva ul. 13, Ljubljana, stoječe na parc. št.
809/80, k.o. Dravlje, ki je last dolžnice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 5.
2002, sklenjene s prodajalcem Nedjeljkom
Jurišićem iz Ljubljane, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.470
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2002
Z 2002/01293
IZ-14128
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01293, ki ga je dne 4. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 5, ki
leži v pritličju na zahodni strani v stopnišču
H 6, stanovanjskega objekta H 5-6, stoječega na parc. št. 2219/8, k.o. Zgornja Šiška, v soseski SŠ Koseze, in obsega naslednje prostore: predprostor, kuhinjo,
dnevno sobo, predsobo, sobo, kopalnico
in teraso, v skupni izmeri 54,63 m2, skupaj
s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št.
281/92 z dne 18. 3. 1992, sklenjene s
prodajalcem SKB Podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, z nepremičninami d.o.o., Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Probanke
d.d., Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002
Z 2002/00265
IZ-10355
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
323/02 z dne 22. 3. 2002, v skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00265
z dne 14. 5. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
stanovanja št. 16, v izmeri 37,65 m2, ki se
nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske

Z 2001/00994
IZ-10356
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 1158/2001 z dne 20. 11. 2002, v skladu s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00994 z dne 14. 5. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – enosobnega stanovanja št. 5, v
izmeri 47,90 m2, z drugimi prostori v izmeri
3,10 m2, ki se nahaja v kleti stanovanjske
hiše na Koroški cesti 109 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1795/3, k.o. Koroška vrata,
last Marjance Markovič Pirš in Darka Pirša,
na podlagi prodajne pogodbe št. 2264 z
dne 17. 7. 1992, sklenjene s prodajalko
Občino Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnika LB Leasing Maribor d.o.o., Maribor, v višini 78.525,02 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2002
Z 2002/00268
IZ-10361
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00268 z dne
6. 6. 2002, je bila ustanovljena na:
– poslovnih prostorih – pisarne št. 203,
207 ter 23,79 m2, sobe št. 206, v II. nadstropju v poslovni stavbi na naslovu Glavni
trg 17/b, stoječe na parc. št. 1741/2, pripisane vl. št. 371, k.o. Maribor–Grad, v
skupni izmeri 51,62 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih tako, da znaša skupna površina 62,52 m2, ki
je v izključni lasti Pompe, d.o.o., kot je to
razvidno iz prodajne pogodbe z dne 7. 9.
1994 in
– poslovnih prostorih – pisarne št. 204
in 205, v II. nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Glavni trg 17/b, levo od stopnišča, stoječi na parc. št. 1741/2, pripisano
vl. št. 371, k.o. Maribor-Grad, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, v skupni izmeri 53,9 m2, kot je to
razvidno iz prodajne pogodbe z dne 3. 12.
1992,
zastavna pravica v korist upnice Krekove
banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
21,700.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002
Z 2002/00962
IZ-10443
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00962, ki ga je dne 12. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 27, v
neto izmeri 79,35 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Glavarjeva ul. 47 v Ljubljani in leži na parc. št.
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33/3 in 37/1, vl. št. 857, k.o. Bežigrad, s
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last zastaviteljev po nedoločenih
deležih,
na
podlagi
pogodbe
št.
337/76-02/5 z dne 29. 6. 1976 in aneksa
h kupoporodajni pogodbi št. 337/76-02/5
z dne 1. 9. 1997, obeh sklenjenih s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 105.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002
In 2001/00015
IZ-10473
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 2001/00015 z
dne 18. 3. 2002, je bil dne 11. 6. 2002 v
korist upnice Jasne Štrafela, Sokolska ul.
13, Maribor, opravljen rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – prizidka ob
hiši Prušnikova ul. 5, Maribor, stoječi na parc.
št. 1476, pripisani k vl. št. 682, k.o. Studenci, last dolžnika Draga (Karla) Magdiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2002
Z 2002/00416
IZ-14034
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 424/2002 z dne 29. 4. 2002, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00416 z dne 30. 5. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega enosobno stanovanje
z oznako L1.3.03 v izmeri 36,94 m2, v III.
nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z
oznako KB09 v izmeri 3,89 m2, v prvi podzemni kletni etaži stanovanjsko poslovnega
objekta Mirni zaliv v Mariboru, ob Koroški
cesti, ki stoji na parc. št. 1824/3, 1822/2,
1822/1, 1821/3, 1821/2, 1797/1,
1794/1, 1794/2, 1795/11 in 1795/10,
vse k.o. Koroška vrata, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah
objekta in na zemljišču, na katerem objekt
stoji ter funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 44 z dne 10. 4. 2002, v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2002
Z 2002/00476
IZ-14053
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 486/2002 z dne 20. 5. 2002, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00476 z dne 28. 6. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega trisobno stanovanje št.
B/1-5 v izmeri 82,70 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjskega objekta z oznako “B” (projekt Vila bloki Nasipna) in kletne shrambe št. 5 v izmeri 4 m2 ter parkirne-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ga mesta št. 6 v izmeri 12,34 m2,ki stoji na
parcelah št. 1402/2, 1402/5, 1402/6,
1402/7, 1402/8, 1402/9, 1402/10,
1402/11, 1402/12, 1402/13, 1402/14,
1402/15, 1402/16, 1402/17, 1402/18,
1402/19, 1402/20, 1402/21, 1402/21,
1402/22,
1402/23,
1402/24
in
1402/25, ki so pripisane pri vl. št. 2885,
k.o. Pobrežje, ki je last zastaviteljev Rajmunda Lamprehta in Ane Lampreht, vsakega do 1/2 celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe za stanovanje št. B/1-5, v I. nadstropju objekta B projekta Vila bloki Nasipna z dne 19. 4. 2002, v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 11,950.000 SIT.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2002
T 2002/00398
IZ-14076
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 410/2002 z dne 24. 4. 2002, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00398
z dne 3. 7. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega stanovanja z oznako L1.3.02 v izmeri 59,35 m2, v III. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako KB08 v izmeri
2,84 m2, v prvi podzemni kletni etaži ter
parkirnim mestom z oznako GP 3168 v tretji
podzemni etaži, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, nepravah objekta
in na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega objekta Mirni zaliv v Mariboru ob
Koroški cesti, ki stoji na parc. št. 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10, vse k.o. Koroška vrata, ki je last
dolžnika - zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 10 z dne 4. 9. 2001 in
njenega aneksa št. 1 z dne 6. 12. 2001, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2002
Z 2002/00527
IZ-14107
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 507/2002 z dne 29. 5. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00527 z dne 3. 7. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega stanovanje št. 150, ki
se nahaja v I. nadstropju, v izmeri 73,60
m2, s pripadajočim kletnim prostorom v
izmeri 3,78 m2 v stanovanjski zgradbi v Mariboru, Ul. Staneta Severja 19, stoječi na
parc. št. 1847/3, k.o. Sp. Radvanje, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika Ljuba Lančiča do
celote v korist upnika, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 7,840.000 SIT.
Okrajno sdoišče v Mariboru
dne 3. 7. 2002

Z 2002/00525
IZ-14109
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 511/2002 z dne 30. 5. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00525 z dne 3. 7. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega trisobno stanovanje št.
3 z oznako S4.3.03, v izmeri 80 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju Betnavske c. 2, s
pripadajočo kletno shrambo z oznako 92 v
izmeri 2,94 m2, v drugi podzemni kletni etaži ter parkirnim mestom z oznako G090, v
prvi podzemni etaži stanovanjsko poslovnega objekta Betnavska 3 v Mariboru, ki stoji
na območju med ulicami Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na
jugu, zgrajenega na parc. št. 837, 836,
835, 832, 822/2, 825/2, 824/2 in
827/2, vse k.o. tabor, ki je last dolžnika
Damjana Vidoviča do celote, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 17,200.000
SIT.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2002
Z 2002/00252
IZ-14115
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 260/2002 z dne 19. 3. 2002, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00252
z dne 13. 5. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
dvoinpolsobnega stanovanja št. 34, v VII.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva c. 76, v skupni izmeri
73,36 m2, s pripadajočo kletno shrambo v
izmeri 1,90 m2, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjski hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, stoječe na parceli št. 431,
k.o. Sp. Radvanje, ki je last dolžnika - zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 13. 2. 2002, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, v višini
18.190 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2002
In 2002/00151
IZ-14151
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00151 z dne
30. 5. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske stavbe, Keleminova ul. 20 v Mariboru, last dolžnika, dne 2. 7. 2002 na naroku zarubljena v korist upnice Zavarovalnice
Maribor d.d., Cankarejva 3, Maribor, zaradi
izterjave denarne terjatve v znesku 716. 480
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2002
In 2002/00191
IZ-14036
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00191 z dne
20. 6. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje št. 28, v III. nadstropju večstanovanjske
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pom o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00192
z dne 13. 5. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja št. 1, v izmeri 29,61 m2, na naslovu Borova vas 8, Maribor, stoječega na
parc. št. 2349, k.o. Sp. Radvanje, ki je last
zastaviteljice, na podlagi sklepa o dedovanju, opr. št. II D 294/98 z dne 15. 6. 1998,
v zavarovanje denarne terjatve upnika Bojana Belneta, stan. Šentilj v Slovenskih goricah 59 E, Šentilj v Slovenskih goricah, v
višini 20.451,68 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2002

10,30 m2, kopalnico izmere 3,68 m2, WC
izmere 1,51 m2, balkon s teraso izmere 3,51
m2, drugi prostori izmere 0,98 m2, ter pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Gnas, reg.
Gen. m. b. H., Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.069,20
EUR z vračunanimi 10% pogodbenimi obrestmi, ki predstavlja tolarsko protivrednost
6,343.000 SIT s pp.
V korist upnika se dovoljuje prepoved
nadaljnje odtujitve in obremenitve.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 6. 2002
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hiše v Mariboru, Regentova 9, v skupni
izmeri 41,21 m2, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 65 z
dne 14. 6. 1993, na naroku zarubljena v
korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 650.756,20 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2000
In 2002/00093
IZ-14037
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00093, dne
21. 5. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska 11, v izmeri 50,22 m2, dne 11. 6.
2002 na naroku zarubljena v korist upnika
Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 47.463,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2002
In 2002/00090
IZ-14038
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/0090 z dne
21. 5. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska 11, v izmeri 50,22 m2, dne 11. 6.
2002 na naroku zarubljena v korist upnika
Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 4.871,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2002
In 2002/00190
IZ-14039
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00190 z dne
20. 6. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6 v I. nadstropju stanovanjske stavbe
v Mariboru, Ul. bratov Greifov 28, v skupni
izmeri 38,60 m2, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 2/93 z dne
5. 2. 1993, na naroku zarubljena v korist
upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v
višini 503.911,60 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2002
In 2002/00097
IZ-14040
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00097 z dne
21. 5. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Frankolovska 11, v izmeri 50,22 m2, dne 11. 6.
2002 na naroku zarubljena v korist upnika
Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 42.359 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2002
Z 2002/00192
IZ-14080
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 1164/01 z dne 8. 11. 2001, s sklke-

In 2002/00029
IZ-14098
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00029 z dne
5. 6. 2002, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 69, v izmeri 74,54 m2, v mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Klinetova 12, last dolžnika, dne 2. 7. 2002 na
naroku zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 45.715
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2002
In 2002/00028
IZ-14099
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00028 z dne
4. 6. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 22, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjske hiše v Mariboru, Trg Borisa Kidriča 8, v izmeri 59,98 m2, last dolžnice, dne 2. 7. 2002 na naroku zarubljena v
korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 3.017,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2002
In 2002/00030
IZ-14100
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00030 z dne
4. 6. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 22, ki se nahaja v mansardi
večstanovanjske hiše v Mariboru, Trg Borisa Kidriča 8, v izmeri 59,98 m2, last dolžnice, dne 2. 7. 2002 na naroku zarubljena v
korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 6.586,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2002
Z 62/2002
IZ-10322
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 62/2002-3, ki ga je dne 3. 6. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in ki je solast dolžnice in zastavne dolžnice Baligač Brigite in zastavnega dolžnika Baligač Simona, oba Murska Sobota,
Lendavska 25, katero sta pridobila na podlagi kupne pogodbe z dne 21. 2. 1996, sklenjene med prodajalcem Hajdinjak Albinom,
Lendavska 25, Murska Sobota in kupcema
Baligač Simonom, Gregorčičeva 31, Beltinci
in Baligač Brigito, Ivanjševci 15, Prosenjakovci, in sicer stanovanje kot posamezen del
stavbe, ki se nahaja v VII. nadstropju večstanovanjske hiše v Murski Soboti, Lendavska
ulica 25, ki je izmere 58,20 m2 in obsega
kuhinjo izmere 11,54 m2, sobo izmere 19,48
m2, predsobo izmere 7,20 m2, sobo izmere

Z 57/2002
IZ-10363
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 57/2002-3, ki ga je dne 6. 6. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, last dolžnika
in zastavitelja Zdravka Donka, in sicer delež
42/100 – lokal številka 2, v izmeri 42 m2,
skupaj s parkirnim prostorom in garažo v
izmeri 1,5 m2, oziroma v idealnem deležu
15/100, vse stoječe na parc. št. 1720/4,
vse za sedaj pripisano k vl. št. 2745, k.o.
Beltinci, nepremičnina pa ni vpisana v zemljiško knjigo, zastavna pravica v korist upnice Banke Bawag, Podružnica Graz, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.100 EUR oziroma v tolarski
protivrednosti 6,296.000 SIT s pp.
Dolžniku in zastavitelju se prepoveduje
odtujitev in obremenitev zarubljene nepremičnine.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 6. 2002
Z 72/2002
IZ-14056
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 72/2002-3, ki ga je dne 27. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki je last
zastavnih dolžnikov, za vsakega do 1/2,
obeh skupaj do celote in ki ni vpisana v zemljiški knjigi in ki sta jo zastavna dolžnika pridobila po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 15. 9. 1993, aneksu h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne
15. 9. 1993, sestavljenem dne 7. 6. 2002
in potrdilu o odkupu stanovanja z dne 9. 2.
1999 in ki predstavlja stanovanje v stanovanjski hiši Puconci 81, v skupni izmeri
61,99 m2 in obsega kuhinjo v izmeri 13,23
m2, sobi v izmeri 16,60 m2 in 12,96 m2,
predsobo v izmeri 6,90 m2, shrambo v izmeri 2,40 m2, kopalnico v izmeri 5,40 m2, druge prostore v izmeri 4,50 m2, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
napravah in prostorih in na funkcionalnem
zemljišču, vse v korist iste upnice. Stanovanje se nahaja v poslovni stavbi, ki stoji na
parc. št. 1808/4, vpisani v vl. št. 273, k.o.
Puconci, zastavna pravica v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.400 EUR, kar znaša na dan
10. 6. 2002 – 3,477.874,40 SIT s pp.
V korist iste upnice se vpiše prepoved
nadaljnje odtujitve in obremenitve ter zaznamba izvršljivosti terjatve.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 6. 2002
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Z 59/2002
IZ-10471
Na podlagi sklepa opr. št. Z 59/2002,
ki ga je dne 14. 6. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na triinpolsobnem stanovanju št. 7, v II. nadstropju, v izmeri 82,38 m2, s shrambo št. 7
v kleti, v izmeri 8,30 m2 ter teraso v II.
nadstropju št. 20 A, v izmeri 15,35 m2, kar
vse se nahaja v poslovno stanovanjskem
objektu Varda, na Sedejevi ulici 6 v Novi
Gorici, stoječem na parc. št. 391/2, k.o.
Nova Gorica, ki ga je dolžnica pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe S7/Varda-46K z dne 26. 3. 2001, sklenjene s prodajalcem Primorje, d.d., Ajdovščina, ki je
last dolžnice Jolande Ukmar Lazič, Sedejeva 6, Nova Gorica, zastavna pravica v korist
upnice Nove KBM, d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 6. 2002
Z 02/00118
IZ-14111
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
02/00118 z dne 13. 6. 2002, je na dvosobnem stanovanju št. 9, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka v Novem mestu, Ul. Slavka Gruma 84, ki stoji na parc. št. 883/6 –
stanovanjska stavba, ki je vpisana v vl. št.
965, k.o. Šmihel pri Novem mestu in obsega kuhinjo 11,50 m2, sobo 16,75 m2, sobo
14,25 m2, kopalnico 4,40 m2, predsobo
5,69 m2, balkon 4 m2, druge prostore 1 m2,
kar znaša skupaj 57,60 m2, last zastavitelja
Sama Aša, roj. 14. 11. 1955, Zavrtnica 1,
Straža, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 362-422/91, sklenjene dne 18. 11.
1991, s prodajalko Občino Novo mesto in
dolžnikom oziroma zastaviteljem Aš Samom,
Zavrtnica 1, Straža. Stanovanju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, z rubežem pridobljena zastavna pravica v korist
upnice Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za znesek 36.200 EUR v tolarski protivrednosti s pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju proti dolžniku.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 6. 2002
Z 73/2002
IZ-10454
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1430/00 z
dne 28. 9. 2000 in notarskega zapisa z
dodatkom k sporazumu o zavarovanju terjatve notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, opr.
št. SV 370/02 z dne 16. 5. 2002, zaradi
zavarovanja upnikove (Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana) denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastavnih
dolžnikov Marije Dundara in Bojana Dundare, po nedoločenih deležih zarubi stanovanje št. C 0.02, tip 2, v izmeri 46,35 m2, v
pritličju objekta SO “Oktobrska revolucija”,
s shrambo v izmeri 2,02 m2, v podkletni
etaži objekta in parkirnim mestom št. 47, v
kletni etaži objekta in parkirnim mestom št.
47, v kletni etaži objekta, ki stoji na parc. št.
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2049/2, 2052, 2056/2, 2354/2,
2354/3, 2354/4 in 2354/5, k.o. Izola.
Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih objekta ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, kar vse sta zastavitelja pridobila na podlagi prodajne pogodbe, ki sta jo
dne 15. 2. 2002 sklenila s Primorje, d.d.,
Ajdovščina, kot prodajalcem in zastaviteljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 6. 2002
In 200/2001
IZ-10477
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. In 200/2001 z dne
29. 5. 2002, je bila v izvršilni zadevi upnice
Raiffeisenbank Riegersburg – Brietenfeld,
Registrirana zadruga z omejeno odgovornostjo, ki jo zastopa odvetnik Vladimir Toplak iz
Ptuja, zoper dolžnika Mudnič Nikša, Volkmerjeva cesta 27, Ptuj in dr. Praničevič Mudnič
Tugomiro, Volkmerjeva cesta 27, Ptuj, zaradi izterjave 6,249.600 SIT s pp, na naroku
zarubljena nepremičnina, stanovanje št. 17,
v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Volkmerjevi 11 na Ptuju, v izmeri 72,45 m2, ki je
v lasti Mudnič Nikše, Volkmerjeva 27, Ptuj,
na podlagi sklepa o izvršbi z dne 29. 5.
2002, v korist upnice Raiffeisenbank Riegersburg – Brietenfeld, Registrirana zadruga
z omejeno odgovornostjo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 6. 2002
Z 02/00054
IZ-14110
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
02/00054 z dne 10. 6. 2002, so bile nepremične – tehnološka in energetska oprema v Sirarni Bohinj – Srednja vas 114, in
sicer:
1. cisterna za mleko, invent. št. 00623;
2. ploščni paster mleka, invent. št.
00339;
3. homogenizator, invent. št. 00537;
4. cisterne za pasterizirano mleko, 2
kom., invent. št. 00498;
5. centrifugalna črpalka za mleko, 3
kom., invent. št. 00353;
6. avtomatski stroj za polnjenje konz.
mleka, invent. št. 00367;
7. mehanizirani sirarni kotel, invent. št.
08040;
8. stiskalnica za sire, invent. št. 01309;
9. duplikator, invent. št. 00621;
10. duplikator za kulture, invent. št.
01425 in
11. sculenburg za skuto, invent. št.
00624;
ki so last dolžnika in zastavitelja A&C
Marketing, podjetje za trgovsko posredovanje, nakup in prodajo blaga ter gospodarsko svetovanje, d.o.o., Šlandrov trg 3, Žalec, ter
1. centrifugalna črpalka za sprejem mleka, invent. št. 00037;
2. separator za mleko, invent. št. 00009;
3. avtomatski stroj za polnjenje pastoznih izdelkov, invent. št. 00001;
4. črpalka za sirno zrno, invent. št.
00038;
5. stroj za vakuumsko pakiranje sira, invent. št. 00011;

6. izolirana cisterna za sirotko, invent.
št. 00010;
7. sculenburg za skuto, invent. št.
00007;
8. sculenburg za skuto, invent. št.
00008 in
9. hladilni bazen za mleko, invent. št.
00002;
ki so last zastavitelja A&C Ogledna sirarna, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 3,
zarubljene v korist upnice Poštne banke
Slovenije, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 5,
za zavarovanje:
a) njegove denarne terjatve v znesku
35,000.000 SIT s pp, z rokom zapadlosti v
skladu s 1. in 12. členom kreditne pogodbe, višino pogodbenih in zamudnih obresti
ter ostalimi pogoji, razvidnimi iz zgoraj navedenega notarskega zapisa in kreditne pogodbe št. 6280/02-KK z dne 11. 4. 2002,
b) bodočih terjatev iz bodočih pogodb,
s katerimi bo upnica dolžniku v obdobju
petih let od sklenitve sporazuma, vendar
najkasneje do vključno 26. 5. 2007 odobravala kredite, izdajala garancije, kredite
obnavljala, podaljševala rok koriščenja ali
rok vračila ali spreminjala kakršnokoli bistveno ali nebistveno sestavino v že sklenjenih pogodbah, pri čemer bo iz teh pogodb
razviden rok zapadlosti, pogodbene in zamudne obresti ter drugi pripadki ter določilo, da velja zavarovanje po sklenjenem sporazumu tudi za te bodoče pogodbe, pri čemer se upnica in dolžnik sporazumeta, da
skupna zadolžitev dolžnika pri upnici po tem
sporazumu, vključno z že sklenjeno kreditno pogodbo št. 6280/02-KK z dne 11. 4.
2002 in aneksa št. 1 z dne 16. 5. 2002 k
prej navedeni kreditni pogodbi ne bo presegla 45,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 7. 2002
Z 02/00083
IZ-10354
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00083, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na poslovnih prostorih P9,
P10, P11 in P12 v skupni izmeri 93,73 m2,
ki se nahajajo v poslovno storitvenem objektu na Ravnah na Koroškem, stoječem na
parc. št. 224, 225/2, 226 in 238/1, vse
k.o. Ravne, ki so last dolžnika Mlinar Petra,
Ob Suhi 11, Ravne na Koroškem, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 11/2002 z
dne 2. 4. 2002, sklenjene med prodajalcem SGP Kograd IGEM, d.d. in kupcem
dolžnikom Mlinar Petrom, Specialistična
okulistična ambulanta, Ob Suhi 11, Ravne
na Koroškem, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Gosposka 23, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
110.000 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po podjetniškem tečaju banke.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 6. 2002
Z 02/00068
IZ-10369
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00068, ki ga je dne 24. 5. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na 1/2 nepremičnine, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 14, v IV. nadstropju večstanovanjske
hiše v Dravogradu, Robindvor 48, stoječe na
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Št.

parc. št. 239/2, pripisane pri vl. št. 706,
k.o. Dravograd, v skupni izmeri 67,50 m2, ki
obsega sobo v izmeri 21,78 m2, sobo v izmeri 21,79 m2, kuhinjo v izmeri 11,04 m2, kopalnico z WC v izmeri 4,94 m2, predsobo v
izmeri 4,85 m2, balkon v izmeri 1,60 m2 in
klet v izmeri 1,50 m2, ki je last dolžnika Jožefa Smolnikarja, Robindvor 48, Dravograd, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
20. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
SGP Kograd Dravograd, d.o.o. in Lesno, Tovarno pohištva Pameče, d.o.o., ter kupcem
dolžnikom Jožefom Smolnikarjem in Vlasto
Smolnikar, oba stan. Robindvor 48, Dravograd, zastavna pravica v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, DURS,
Izpostava Dravograd, za zavarovanje denarne terjatve v višini 780.465 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 6. 2002

In 01/92
IZ-10439
Na podlagi sklepa In 92/2001 z dne
4. 10. 2001, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bil lokal, ki se nahaja na
tržnici v Trbovljah, z oznako 1B-nadstropje,
v izmeri 46,56 m2, dolžnika Spot, d.o.o.,
Pod gozdom 1, Trbovlje, dne 13. 6. 2002
zarubljeno v korist upnice Banke Zasavje,
d.d., Trbovlje, BS NLB, zaradi izterjave
33,797.712,09 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 6. 2002

In 02/00024
IZ-10444
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s
sklepom z dne 12. 2. 2002, opr. št. I
01/00538, v izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Plešec Špela
iz Ljubljane, zoper dolžnico Turniški Marjano, Žibernik 28/a, Rogaška Slatina, zaradi
izterjave 452.609 SIT s pp, v skladu z 211.
členom Zakoka o izvršbi in zavarovanju, na
naroku dne 20. 5. 2002 dovolilo in opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 17, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše v Rogaški Slatini, Žibernik 28/a, v skupni izmeri 54,45
m2, katerega lastnica je na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
41 12-00-7-11/93 z dne 4. 10. 1993,
sklenjene med Zdraviliščem Rogaška Holding, d.o.o., kot prodajalcem in Turniški
Marjano – dolžnico kot kupcem, dolžnica.
Rubež ima pomen zaznambe o izvršbi.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 20. 5. 2002

Su 020504/2001-705
ZK-13559
Uvaja se postopek po 136/1 členu Zakona o zemljiški knjigi za vpis pravic pri
nepremičninah v vl. št. 114, k.o. Čezsoča.
Poizvedbe glede pravic na nepremičninah v vl. št. 114, k.o. Čezsoča, se začnejo
opravljati z dnem 15. 10. 2001.
Imetniki pravic na nepremičninah v vl. št.
114, k.o. Čezsoča, se pozivajo, da se
udeležijo poizvedb in na kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško
knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
15. 10. 2001 do 15. 11. 2001, vsak
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sobi št. 9,
pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2001

Z 2002/00096
IZ-10376
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00096, ki ga je dne 11. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši, ki leži na parceli št. 1528 – stanovanjska stavba v izmeri 459 m2, št. vložka 311,
k.o. Trbovlje – stanovanje št. 23 v izmeri
87,11 m2, v petem nadstropju, ki je last
zastavitelja Ingrad VNG, družba za visoke in
nizke gradnje, d.d., iz Celja, zastavna pravica v korist upnika Salonit Anhovo, d.d., Vojkova ulica 1, Deskle, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,851.948,07 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 6. 2002

N 29/2002
AM-10437
Na predlog Pečar Renate, Trubarjeva
11, Šentjur pri Celju, je bil pri tukajšnjem
sodišču uveden postopek za razveljavitev
vrednostnih listin, to je začasnico št.
0000336 z dne 15. 9. 1995, za 162 delnic
nominalne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 162.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis Graf, d.d., Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. junija 2002

In 02/24
IZ-10438
Na podlagi sklepa In 24/2002 z dne
10. 4. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 1, v
večstanovanjski hiši na naslovu Log 17, Hrastin, v velikosti 67,77 m2, v lasti dolžnikov
Miroslava Romiha in Jožeta Romiha, dne
13. 6. 2002 zarubljeno v korist upnika
Domex, d.o.o., Hrastnik, zaradi izterjave
1,348.377,90 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 6. 2002

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Amortizacije

N 216/2000
AM-10483
Na predlog Abanke, d.d., Ljubljana, Slovenska 58, ki jo zastopa odvetnica Irena
Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija
spodaj navedenega vrednostnega papirja,
ki naj bi se izgubil. Imetnik tega papirja se
poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da je vrednostni papir izgubil svojo pravno veljavnost.
Delnica Abanke, d.d., Ljubljana, serija
BA, vrednost 1, delnica št. 0009497, št.
delnic 1, št. lotov 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

67-69 / 2. 8. 2002 / Stran 5493
Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 184/2001
SR-14086
Okrajno sodišče v Brežicah je po okrajni
sodnici Mariji Vrisk v pravdni zadevi tožeče
stranke Kompas, Mejni turistični servis d.d.,
Pražakova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Ivan Stošič iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Zadruga Svinjarič, Mala Bregana 2,
Bregana, sedaj neznano kje, zaradi ugotovitve lastninske pravice, dne 13. 5. 2002
sklenilo:
toženi stranki Zadrugi Svinjarič, Mala
Bregana 2, Bregana, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40,
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 3. 2002
P 1401/95
SR-10474
Toženi stranki Gvozden Dragoju, roj.
19. 8. 1965, v Usorcih, Sanski most, BiH,
nazadnje stanujočem Šoštanj, Kajuhova 11,
se postavi kot začasna zastopnica univ. dipl.
prav. z opravljenim pravosodnim izpitom Turnšek Maja, stan. Cesta na Ostrožno 135,
Celje.
Začasna zastopnica ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna
zastopnica od dneva postavitve do takrat,
dokler, toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2002
In 16/2001
In 147/2002

SR-14156

Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dolžniku Ljubu Graschu, Cesta pod Slivnico 9, Cerknica, oziroma Jadranska ulica 2, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave
11,371.037,10 SIT s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dne 23. 5.
2002 sklenilo:
dolžniku Ljubu Graschu, neznanega prebivališča, se postavi začasna zastopnica odvetnica Nives Vidmar, Notranjska cesta 14,
Logatec.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi opr. št. In 16/2001 in
I 147/2002, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler mu organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 23. 5. 2002

Stran
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P 163/2001
SR-10432
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Majerle Jožeta, iz Dobličke gore 12, Črnomelj, ki ga zastopa
pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki Vrtačič Matiji iz
Muljave 5, Mengeš, sedaj neznanega prebivališča, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, postavlja začasnega zastopnika
toženi stranki Vrtačič Matiji iz Muljave 5,
Mengeš, sedaj neznanega prebivališča.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik - odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21. oktobra 19/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Vrtačič Matijo iz Muljave
5, Mengeš, sedaj neznanega prebivališča,
vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 22. 5. 2001
N 28/2000
SR-8864
Okrajno sodišče v Grosupljem je v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Štrusa,
Plešivica pri Žalni 16, Grosuplje, ki ga zastopa odvetnik Ismet Mahmuljin iz Grosupljega, zoper nasprotne udeležence: Ahlin
Janez, Plešivica 4, Grosuplje, Ahlin Frančiška, roj. Vodnik, CC 1128, 9000 Comodoro, Rivadavia, Argentina, Ahlin Rafael Francisko, CC 1128, 9000 Comodoro, Rivadavia, Argentina, Ahlin Lavra Cecilija, CC
1128, 9000 Comodoro, Rivadavia, Argentina in Ahlin Juan Jose, CC 4251, 1000
Buenos Aires, Argentina, zaradi razdružitve
solastnih nepremičnin in po predlogu predlagatelja za postavitev začasnega zastopnika z dne 15. 5. 2001, na podlagi 82. in
270. člena Zakona o pravdnem postopku
ter 36. člena Zakona o nepravdnem postopku sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Ahlin Janezu,
Plešivica 4, Grosuplje, se postavi začasna
zastopnica v osebi Lučka Perme, odvetnica
iz Ljubljane, Frankopanska 18, Ljubljana.
Nasprotnemu udeležencu Ahlin Juan
Jose, CC 4251, 1000 Buenos Aires, Argentina se postavi začasni zastopnik v osebi Jernej Pavšek, odvetnik iz Ljubljane,
Tržaška 2.
Z izdajo tega sklepa se razrešita dosedanji začasni zastopnici Mojca Hribar in Vesna Orehek.
Začasna zastopnika imata v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti imata začasna
zastopnika od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženca ali nujna pooblaščenca oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 4. 2002
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P 92/2000
SR-10218
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni zadevi tožeče stranke Andreje Kukec,
zastopani po zakoniti zastopnici Asimi Hušedić Suljić, zoper toženo stranko Marijana Kukca, zaradi plačevanja preživnine, postavilo tožencu Marijanu Kukcu začasno
zastopnico, odvetnico Erno Mokorel iz Žabnice. Začasna zastopnica bo zastopala
toženca v postopku vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 5. 2002
VII P 192/97
SR-10210
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Majdi Božič Kapš v pravdni zadevi tožeče
stranke SPL Ljubljana, Frankopanska 18A,
Ljubljana, proti toženi stranki Klančar Mariji,
Milan, Brodarjev trg 3, Ljubljana, zaradi plačila 10.754 SIT s pp, dne 22. 5. 2002
sklenilo:
zaradi umika tožbe se sklep tega sodišča o izvršbi, opr. št. I 96/13650 z dne
15. 7. 1996, razveljavi tudi v 1. in 3. točki
izreka in postopek v tej zadevi je končan.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2002
I P1 1072/2000
SR-10430
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Trigalv
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Markusu Gorišču, Male Lipljene 2,
Turjak, zaradi plačila 200.000 SIT s pp,
dne 12. 6. 2002 sklenilo:
toženi stranki Markusu Gorišču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Pavel Zajc, Trubarjeva 7,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila 200.000 SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2002
I P1 1691/2001
SR-10431
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Ivanu Renerju, Kamniška 12, Domžale, zaradi plačila 155.120,50 SIT s pp,
dne 12. 6. 2002 sklenilo:
toženi stranki Ivanu Renerju, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Alojz Trstenjak, Parmova 53, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v postopku zaradi plačila 155.120,50 SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-

gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2002
P 1437/2000-II
SR-10433
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici Metki Turk Dejak v pravdni zadevi tožeče
stranke Alojzija Babnika, Kampolin 68a, Lucija, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Čebular
iz Ljubljane, proti toženi stranki Bojanu Repanšku, neznanega bivališča, zaradi vrnitve
120.600 DEM s pp, v tolarski protivrednosti (pcto. 12,804.102 SIT), dne 12. 6.
2002 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Bojanu Repanšku, naslov neznan, postavlja začasna zastopnica, odvetnica Maja Kristan iz Ljubljane, Cigaletova
1/I.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler
tožena stranka ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2002
P 28/2001
SR-14085
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravni
zadevi tožeče stranke Ivana Samokca, Vitovlje 87, Šempas, ki ga zastopa odv. Milan
Lozej iz Nove Gorice, zoper toženo stranko
Marjana Faganela, neznanega bivališča, zaradi izstavitve listine, pcto 300.000 SIT, izven naroka, dne 15. 5. 2002 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Marjanu Faganelu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico,
odvetnico Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, Bevkov trg 6, ki bo toženo stranko zastopala v pravdni zadevi opr. št. P 28/2001
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 7. 2002
P 187/2002
SR-10482
Okrožno sodišče v Novem mestu je po
okrožni sodnici Barbki Močivnik Škedelj, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d., Seidlova 5, Novo mesto, zoper toženo stranko Slavka Finka, nazadnje
stanujoč Dol. Kamence 19, Novo mesto,
sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila
5,000.000 SIT, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, dne 20. 6.
2002 sklenilo:
toženi stranki, Slavku Finku, nazadnje
stanujočem Dol. Kamence 19, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, se zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavi
začasni zastopnik, odvetnik Zvonko Irt, Hladnikova ul. 2, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi P 187/2002, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
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organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 6. 2002
I 363/2001
SR-10427
Okrajno sodišče v Sevnici je po Okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika Ivana Kuharja, Pod gradom 5, Mokronog, ki ga zastopa odv. družba Sitar iz
Novega mesta, zoper dolžnika Franca Ermana, Žurkov Dol 7a, Sevnica, zaradi izterjave 125.472 SIT, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžniku Francu Ermanu, Žurkov Dol 7a,
Sevnica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Franc Pipan, Naselje heroja Maroka
17, Sevnica.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem 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 skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 6. 2002

Št.

D 172/2000
OD-10329
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici
Nadi Jelovšek v zapuščinski zadevi po pok.
Mariji Pečar, roj. 18. 9. 1903, državljanki
RS, samski, umrli dne 15. 9. 2000, nazadnje stanujoči Logatec, Tovarniška c. 21,
sklenilo:
bratu pokojne Ivanu Pečarju, roj. 1904,
nazadnje stanujočem Peršnica 68, Sežana,
sedaj neznanega bivališča v Južni Ameriki,
se postavlja začasna zastopnica Tatjana Milavec, dipl. socialna delavka, zaposlena v
Centru za socialno delo Logatec.
Začasna zastopnica bo dediča zastopala
od dneva postavitve dalje, dokler dedič ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 5. 2002

I 720/2001
SR-10428
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika SI.Mobil telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Mirana Žiberta, Glavni trg 34,
Sevnica, zaradi izterjave 118.049 SIT s pp,
v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžniku Miranu Žibertu, Glavni trg 34,
Sevnica, se postavi začasni zastopnik odvetnik Branko Derstvenšek, Glavni trg 27,
Sevnica.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem 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 skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 6. 2002

II P 581/94
SR-14089
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Vladimirju Kočevarju v pravdni zadevi tožeče stranke Mesta Ljubljane, Mestni trg 1,
Ljubljana, proti toženi stranki 1. Draganu
Ikoniču, neznanega prebivališča, 2. Nedeljku Zecu in 3. Mandi zec, oba Cesta španskih borcev 35a, Ljubljana, ki ju zastopa
Aksentije Ristič, odvetnik v Ljubljani, zaradi
ugotovitve neizpolnjevanja pogojev za sklenitev najemne pogodbe za stanovanje, zaradi izpraznitve stanovanja in izselitve, dne
3. 6. 2002 sklenilo:
prvi toženi stranki Draganu Ikoniču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Radovan Cerjak, Miklošičeva ulica 13, Ljubljana, ki bo zastopal
prvo toženo stranko v postopku zaradi ugotovitve neizpolnjevanja pogojev za sklenitev
najemne pogodbe za stanovanje, zaradi izpraznitve stanovanja in izselitve.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko od dneva postavitve dalje,
dokler prva tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2002

N 6/2001
SR-10331
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Mario Peciar, Ocizla, zaradi razlastitve in določitve odškodnine, s sklepom z
dne 2. 4. 2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, nasprotni udeleženki Marii Peciar postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Damjana Krta iz Sežane, Ul. I.
tankovske brigade 9, ki bo nasprotno udeleženko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 5. 2002

I 67/2001
SR-14087
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču, v izvršilni zadevi
upnika Terca d.o.o. Šentrupert, zastopanem
po odv. Alojzu Bandlju iz Trebnjega, zoper
dolžnika Žibert Mirana (Bikini bar), Razlagova ul. 1, Brežice, zaradi izterjave
202.072,59 SIT s pp, dne 27. 6. 2002
sklenilo:
dolžniku Miranu Žibertu, nazadnje stan.
Razlagova ul. 1, Brežice, se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Branko Derstvenšek,
Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem 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 skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 27. 6. 2002
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Oklici dedičem
I D 21/98
OD-14095
Guzelj Stanko, roj. 12. 5. 1928, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Lužiško-Srbska 15,
je dne 8. 11. 1997 umrl in naj bi zapustil
oporoko. Kot upravičenci do dedovanja na
podlagi zakona pridejo v poštev njegovi bratje in sestre oziroma njihovi potomci.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne
dediče, da v roku enega leta od objave
dediči tukajšnjemu sodišču priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002
D 232/96
OD-14150
Cah Jože od Antona, ob smrti star 77
let, po poklicu kmet, iz Črnega Kala, je dne
28. 11. 1926 umrl in ni zapustil oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustnikova vnukinja Erminija Šuber. Ker sodišču ni znano
njeno prebivališče, naj se priglasi sodišču v
enem letu od objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnika Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2002

Oklici pogrešanih
N 4/2002
PO-10434
Za Novak Antona, sin Antona in Jožefe
Vičič, roj. 24. 2. 1880, na Pavlici št. 1,
nazadnje stanujoč na Pavlici št. 1, ki je kot
vojak cesarskokraljevskega lovskega bataljona št. 25, padel pri Gradiški na Soči dne
24. 6. 1915, listinskega dokaza o njegovi
smrti pa ni, se poziva vse tiste, ki vedo
karkoli povedati o življenju in smrti Antona
Novaka, da v roku enega meseca to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan iz Zabič
30/b, ker se bo po izteku tega roka dokazoval čas smrti imenovanega.
Predlagateljica je Kristina Brnetič iz Staroda št. 28, Podgrad.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 6. 2002
N 5/2002
PO-10435
Za Novak Janeza, sin Antona in Karoline
Novak, roj. 25. 6. 1907 v Knežaku 109,
stanujoč v Knežaku, leta 1935 je odšel v
Argentino, od leta 1937 pogrešan, vendar
listinskega dokaza o njegovi smrti ni, se
poziva vse tiste, ki vedo karkoli povedati o
življenju in smrti Janeza Novaka, da v roku
treh mesecev to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan iz Zabič 30/b, ker se bo po
izteku tega roka dokazoval čas smrti imenovanega.
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Predlagateljica je Keš Julijana iz Knežaka 102, Knežak.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 6. 2002
N 189/2001
PO-10436
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi predlagatelja Borisa Gorupa iz Marezig 76/a,
ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič iz Kopra, zoper nasprotna udeleženca 1. Mateja
Barba, neznanega prebivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz Ankarana in 2. Ano Barbo, neznanega
prebivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Marija Šonc iz Kopra, zaradi
predlogov razglasitve pogrešancev za mrtva, na narokih dne 5. 4. 2002 sklenilo:
začne se postopek, da se pogrešani Matej Barbo, sin Andreja, neznanega prebivališča, razglasi za mrtvega.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, ker bo sicer po poteku tega
roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Začne se postopek, da se pogrešana
Ana Barbo, hči pok. Jožefa, neznanega prebivališča, razglasi za mrtvo.
Poziva se pogrešano, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
pogrešane, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, ker bo sicer po poteku tega roka
pogrešana razglašena za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2002
N 6/2002
PO-8832
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okrajni sodnici-svetnici Alenki Kranjc, po predlogu RS, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novem mestu,
zaradi dokazovanja smrti Franca Jerlaha, roj.
27. 10. 1901, nazadnje živeč v Mehiki, z
zadnjim bivališčem v Sloveniji, Pristavica 14,
Veliki Gaber, na osnovi 93. člena Zakona o
nepravdnem postopku sklenilo:
poziva se vsakogar, ki bi karkoli vedel o
Francu Jerlahu, da to sporoči Okrajnemu
sodišču v Trebnjem, v roku petnajstih dni
od dneva objave tega oklica.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 22. 4. 2002

Kolektivni delovni spori
Kd 11/2001
K-10389
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem – Ministrstvo za promet Republike
Slovenije, in nasprotnim udeležencem Samostojni sindikat delavcev kontrole letenja
– SSKL, Kotnikova 19a, Ljubljana, zaradi
ugotovitve nezakonite stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
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postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok, ki je bil razpisan na
dan 10. 6. 2002 ob 8.30, v sobi št. 7/III.
nad., je preložen na 29. 8. 2002 ob 8.30, v
sobi št. 8/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o spremembi datuma naroka
je izobešeno na oglasni deski tega sodišča
dne 3. 6. 2002.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2002
I Kd 183/2000
K-10390
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem – Sindikat carinikov Slovenije,
Šmartinska 152, Ljubljana, in nasprotnim
udeležencem RS, Ministrstvo za finance,
Carinska uprava, Šmartinska 130, Ljubljana, zaradi kršitve Zakona o carinski službi.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
29. 8. 2002 ob 10. uri, v sobi št. 8/III. nad.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 10. 6.
2002.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2002

6.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop:
15. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

LJUBLJANA

Sr-63256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/04108 z dne 24. 4.
2002 pod št. vložka 1/14878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5555612
Firma: BCA EUROSPORT SYSTEM
podjetje za trgovino, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURN SREČKO, Lanišče
32, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni vložek:
1.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1997; SOPOTNIK STOJAN, Gameljne 76,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-63255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/04106 z dne 24. 4.
2002 pod št. vložka 1/12316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5529271
Firma: A & CO - SEKAVČNIK & GANGL
inženiring, trgovina d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Grintovška 10, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 12.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEKAVČNIK MIHA, Slamnikarska 4, 1234 MENGEŠ, osnovni vložek: 6.000 SIT, odg. s svojim premož., vstop: 22. 2. 1991; GANGL BARBARA, Ruthgasse 7/1/8, DUNAJ, Osnovni vložek:

Sr-63257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2002/04111 z dne 24. 4.
2002 pod št. vložka 1/14261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5542715
Firma: BULBA KOVAČIČ B & U podjetje za odkup, predelavo in prodajo lesa
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Klemenova 156, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKORJANC BARBARA,
Rogaška c. 19, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, osnovni vložek: 4.000 SIT, odg. s

Sodni register
Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod
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32, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5744342
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pod šifro dejavnosti K 74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro dejavnosti K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
svojim premož., vstop: 25. 11. 1991; KOVAČIČ URŠKA, Klemenova 156, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 1. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod
KOPER
Sr-63254
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2002/00975 z dne 8. 7.
2002 pod št. vložka 1/01684/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VOLAN - Transportno podjetje,
d.o.o. Zg. Škofije
Skrajšana firma: VOLAN, d.o.o. Zg. Škofije
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zg. Škofije 41, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRVATIN DARINKA, Zg.
Škofije 41, 6281 ŠKOFIJE, osnovni vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 5.
2000; HRVATIN RINO, Baredine 1, BUZET,
HRVAŠKA, osnovni vložek: 1.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 26. 5. 2000.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik HRVATIN DARINKA, Zg. Škofije 41,
6281 ŠKOFIJE, razrešitev: 26. 5. 2000,
v.d. direktorja zastopa brez omejitev.
Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi sklepa o izbrisu opr. št. Srg 337/2000
z dne 24. 1. 2000, pravnomočnim dne
26. 5. 2000.

Vpisi po ZGD
Spremembe
MARIBOR
Rg-403715
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00056 z dne 16. 6. 1999
pri subjektu vpisa ELEKTROKOVINA-SVETILKE, proizvodnja svetilk in predstikalnih naprav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta

NOVA GORICA
Rg-407372
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/01294 z dne 24. 9. 1999
pri subjektu vpisa KOMAR, Trgovina, zastopstva, storitve, d.o.o., Renče, sedež:
Renški podkraj 45/a, 5292 Renče, pod
vložno št. 1/01969/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5545463
Osnovni kapital: 23,504.802,78 SIT
Ustanoviteljica: Komar Irena, Renče,
Renški podkraj 45/a, vstop 10. 12. 1991,
vložek: 23,504.802,78 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
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na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
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93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge dejavnosti za nego telesa;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Rozman Sašo, Hlebce 4a, Lesce.
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 družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 2002

KRANJ
Srg 3325/2000
Rg-9229
Družba ČIP, trgovsko podjetje z elektro-tehničnim blagom, Bled, d.o.o., s sedežem Ljubljanska cesta 4, Bled, vpisana
na reg. vl. št. 1/594/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Šepetavc Ivan, Kovor 157, Tržič, Srčič Brigita,
Prežihova 12/b Bled, Mokič Sonja, Mokič
Dejan in Mokič Nejc, vsi Langusova 58,
Radovljica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2001
Srg 1201/2002
Rg-10325
Družba RUŠOVEC, gostinstvo in turizem, d.o.o., s sedežem Srednja vas 133,
Srednja vas v Bohinju, vpisana na reg. vl.
št. 1/2615/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Erlah Gabrijela in Cvetek Katarina, obe Sprednja vas 133, Srednja vas v Bohinju.
Zoper sklep družbenic o prenehanju družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 6. 2002
Srg 1349/2002
Rg-14025
Družba G & M, d.o.o., podjetje za grosiranje, servisno dejavnost, maloprodajo in izvoz uvoz Bled, s sedežem Ribenska 6, Bled, vpisana na reg. vl. št.
1/2689/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Markovc Tone, Kolodvorska 17, Bled.
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 družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2002
Srg 1415/2002
Rg-14027
Družba SAŠO ROZMAN, proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o., s sedežem Hlebce
4a, Lesce, vpisana na reg. vl. št. 1/2406/00,
preneha po skrajšanem postopku.

KRŠKO
Srg 614/2002
Rg-10419
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Medvešek Bojana, Blanca 36, Blanca, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Medvešek, posek, razrez, prevoz,
predelava, odkup in prodaja lesa Blanca,
d.o.o., Blanca 36, Blanca, objavlja sklep:
družba Medvešek, posek, razrez, prevoz, predelava, odkup in prodaja lesa
Blanca, d.o.o., Blanca 36, Blanca, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 24. 5. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
do zaposlenih delavcev nima neporavnanih
obveznosti.
Ustanovitelj je Medvešek Bojan, Blanca
36, Blanca, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,912.013 SIT prenese v celoti na Medvešek Bojana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 6. 2002

LJUBLJANA
Srg 03562/2002
Rg-10233
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
PROKOMM, projektiranje, trženje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Puhova 1, objavlja
sklep:
PROKOMM, projektiranje, trženje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Puhova 1,
reg. št. vl. 1/10993/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 4. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Martinčič Vanda in Matjaž, Ljubljana, Puhova 1, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženji preneseta na ustanovitelja.
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Srg 04543/2002
Rg-14142
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
ASTOR, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Stara cerkev, Mrtvice 8, objavlja sklep:
ASTOR, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Stara cerkev, Mrtvice 8, reg.
št. vl. 1/19218/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 5. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kovačič Janez, Stara cerkev, Mrtvice 8, z ustanovitvenim kapitalom
5,300.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

ROVIAL GOSTIŠA & GRIVEC, Podjetje
za storitve in inženiring, d.n.o., Vrhnika,
Bevke 94, reg. št. vl. 1/33877/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 5. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Roman Gostiša, Vrhnika,
Bevke 94 in Alojz Grivec, Domžale, Ljubljanska 84, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu do polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002
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Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002
Srg 03321/2002
Rg-10243
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
ANOM, posredovanje, trgovina in storitve,
d.o.o., Hubadova ul. 23, Ljubljana, objavlja
sklep:
ANOM, posredovanje, trgovina in storitve, d.o.o., Hubadova ul. 23, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/29801/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 2. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mikuž Dušan, Hubadova ul. 23, Ljubljana in Domijan Mark, Šišenska cesta 15, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002
Srg 17702/2001
Rg-10424
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
odvetnika Žabjek Andreja iz Ljubljane, Tavčarjeva 10, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Bojko, RTV servis in trgovina Ljubljana, d.o.o., Kriva pot 13b, Ljubljana, objavlja sklep:
družba BOJKO, RTV servis in trgovina
Ljubljana, d.o.o., Kriva pot 13b, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 7. 11. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kovačič Bojan, Kriva pot
13b, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,771.273 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Kovačič Bojana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2002

Srg 05988/2002
Rg-14149
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
EL-KOMA, podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Zore
Ragancinove 5, objavlja sklep:
EL-KOMA, podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Zore Ragancinove 5, reg. št. vl.
1/11344/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 6.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Janez Kokalj, Ljubljana, Ulica Zore Ragancinove 5, z ustanovitvenim
kapitalom 1,549.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002
Srg 05713/2002
Rg-14137
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Rovial Gostiša & Grivec, Podjetje za storitve
in inženiring, d.n.o., Vrhnika, Bevke 94, objavlja sklep:

Srg 05576/2002
Rg-14140
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Križaj, podjetje za storitve, trgovino in marketing, d.o.o., Medvode, Zgornja Senica
35, objavlja sklep:
KRIŽAJ, podjetje za storitve, trgovino
in marketing, d.o.o., Medvode, Zgornja
Senica 35, reg. št. vl. 1/16020/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Ana Križaj, Zgornja Senica
35, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
1,532.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002
Srg 05360/2002
Rg-14145
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
MAC MVP, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, cesta
XV/17a, objavlja sklep:
MAC MVP, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina,
cesta XV/17a, reg. št. vl. 1/21383/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Maček Zvonimira in Barbara Maček Wallas, obe Ljubljana, Rožna
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dolina, cesta XV/17a, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljici v skladu s sklepom.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

MARIBOR
Srg 4200/2001
Rg-10480
Družba SANTECH, družba za mednarodno trgovino in zastopstva, d.o.o., Partizanska cesta 13/a, Maribor, reg. št. vl.
1/9422-00, katere družbenica je Ovsenik
Marija, Staničeva ulica 31/a, Ljubljana, po
sklepu družbenice družbe z dne 3. 12.
2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Ovsenik Marija.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2002
Srg 2692/2001
Rg-15614
Družba OKOVJE TEHNIK, trgovina in
storitve, d.o.o., Kozinova 15, Maribor, reg.
št. vl. 1/8824-00, katere družbenika sta Debelak Jožef, Kozinova 15, Maribor in Debelak Ciril, Ptujska Gora 68/a, Ptujska Gora,
po sklepu družbenikov družbe z dne 23. 8.
2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Debelak
Jožef in Debelak Ciril.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 10. 2001

NOVA GORICA
Srg 689/2002
Rg-10420
Družba AMBROŽELJ IN SUSIČ, d.n.o.,
picerija in okrepčevalnica, s sedežem Liskur 29, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 103927-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
14. 6. 2002.
Ustanovitelja družbe sta Ambroželj Iris,
Ul. XXX. divizije 5, Nova Gorica in Susič
Zvonko, Rožna dolina, Luskur 29, Nova Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev 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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 6. 2002
Srg 684/2002
Rg-10422
Družba VATA Commerce, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., s sedežem Miren 12,
5291 Miren, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-0365500, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 7. 6.
2002.
Ustanovitelji družbe so Šubic Marija, Miren 12, Miren, Trampuž Mladenko, Mizarska ulica 20, Solkan, Vončina Renata, Cankarjeva ulica 44, Nova Gorica, Trampuž
Aleksander, Ulica XXX. divizije 13B, Nova
Gorica, Ferfolja Marija, Miren 202, Miren in
Kerševan Milivoj, Gradišče nad Prvačino 98,
Dornberk, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev 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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 6. 2002
Srg 704/2002
Rg-10425
Družba COLOMBO, Uvoz in izvoz,
d.o.o., s sedežem Bratuževa 13a, Šempeter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-0229300, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev družbe z dne 6. 6.
2002.
Ustanovitelji družbe so Colombo Giovanni, Gorica, Italija, Trg Cavour 7, Terpin Milvija, Gorica, Italija, Ulica Ascoli 6, ml. Colombo Francesco, Gorica, Italija, Ulica Ascoli 6
in ml. Colombo Nataša, Gorica, Italija, Ulica
Ascoli 6, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev 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 registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2002

SLOVENJ GRADEC
Srg 248/2002
Rg-10481
Družba SERVIS ROTOVNIK, servis za
kmetijsko mehanizacijo in trgovina,
d.o.o., Otiški vrh 125c, Dravograd, reg.
št. vl. 1/4973/00, katere družbenik je Rotovnik Avguštin, po sklepu družbenika z 20.
5. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rotovnik Avguštin iz Dravograda, Otiški vrh 125c.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 6. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Ljubljana, preklicuje pečat z naslednjo vsebino: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET
PODRUŽNICA LJUBLJANA, EKSPOZITURA
2 LJUBLJANA, št. 9. Pečat je okrogel s
premerom 30 mm. Ob-75135

Priglasitveni list
Bravec Zoran, Vreskovo 100, Trbovlje,
priglasitveni list, opravilna št. 56-0300/94,
izdan dne 24. 10. 1994. gnu-93926
Gajšek Daniel, Predenca 15, Šmarje pri
Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54-1133/97, izdan dne 20. 1. 1997.
gnm-94059
Gašperšič Iztok, Sadinja vas 37, Ljubljana-Dobrunje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 036562/2081/00-36/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnj-94062
Hribar Matjaž, Križ 37/a, Komenda, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
072478/1607/01-25/2000. gnj-94137
Hrovat Gregor, Brinjeva gora 6, Zreče,
priglasitveni list, opravilna št. 51-0317/94,
izdan dne 31. 5. 1994. gno-94232
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Černe Mija, Ledine 6, Nova Gorica, potni list, št. BA 866634, izdala UE Nova Gorica. gnu-94001

Lesjak Romana, Žlabor 3, Nazarje, potni
list, št. BA 7602, izdala UE Mozirje.
gnp-94356
Lipoglavšek Alojz, Titova 93, Radeče,
potni list, št. AA 733248. gnn-94208
Marolt Andreja, Male Lašče 4/a, Velike
Lašče, potni list, št. P00602492.
gnm-94509
Martinec Simon, Ulica Frankolovskih žrtev 11/a, Celje, potni list, št. P00512954.
gnb-94520
Matijevič Tanja, Ižanska cesta 406, Ljubljana, potni list, št. BA 671742, izdala UE
Ljubljana. gno-93957
Metelko Melita, Grablovičeva ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 145024, izdala
UE Ljubljana. gnd-93943
Muha Matjaž, Bonini 12/a, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
41624, izdala UE Koper. gnu-94451
Muller Erich, Mahovnik 54, Kočevje, potni list, št. BA 243147, izdala UE Kočevje.
gnd-94143
Novina Zvonko, Dol. Gradišče 6, Dolenjske Toplice, potni list, št. P00130482.
gnh-93964
Ober Marta, Slovenska 37, Mengeš, potni list, št. BA 8059, izdala UE Domžale.
gng-94440
Oberstar Maja, Jurjevica 56, Ribnica,
potni list, št. BA 896642. gnw-94499
Pevec Dejan, Ormoška 67, Ptuj, potni
list, št. BA 723923. gnj-94037
Potočnik Petra, Košiše 23, Kamnik, potni list, št. P00502928. gnj-94512
Prestrl Ana, Parecag 77/a, Sečovlje Sicciole, potni list, št. P00362100.
gnx-94448
Prunk Marko, Škoflje 17, Vremski Britof,
maloobmejno prepustnico, št. AI 11942,
izdala UE Sežana. gnt-94427
Radulović Milena Marija, Bohoričeva ulica 9, Brežice, potni list, št. BA 368637,
izdala UE Brežice. gnp-94456
Rebernik Margareta, Trebinjska 6, Ljubljana, potni list, št. BA 479953, izdala UE
Ljubljana. gns-94407
Rizoski Robert, Tuga Vidmarja 10, Kranj, potni list, št. BA 748939. gnf-94391
Rožič Iztok, Ragovska 10/a, Novo mesto, potni list, št. P00059807. gny-93997
Saje Domen, Pot pod Gradiščem 10,
Naklo, potni list, št. BA 859470. gnj-94412
Savić Slobodanka, Makedonska 31, Maribor, potni list, št. BA 434701. gnz-94096
Sefić Ermin, Titova 89, Jesenice, potni
list, št. BA 832671. gni-94263
Simčič Borut, Ulica OF 6, Logatec, potni list, št. BA 579983, izdala UE Logatec.
gnv-94200
Sluga Marko, Kebetova ulica 13, Ljubljana, potni list, št. P 173272. gno-94107
Smrekar Janko, Zgornja Besnica 16, Ljubljana, potni list, št. P00579193. gni-94063
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Ismaili Jusuf, Okrepčevalnica, Dobrovnik 247, Dobrovnik - Dobronak, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 31302-0479/00 in
obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995
pri OZS. gnr-94033
Janko Frank s.p., Avtoprevozništvo, Pod
nasipom 19, Pivka, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 008141/0844/00-51/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnf-94341
Juvan Angela, Ravenska vas 5, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna št.
61-0225/94, izdan dne 16. 7. 1994.
gng-94040
Kastelic Tomaž, Ceril Metodova 13, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-05-84/94, izdan dne 23. 4. 1994.
gng-94165
Končina Anton s.p., Velika Štanga 17,
Šmartno pri Litiji, priglasitveni list, opravilna
št. 23029594, mat. št. 5129960, izdan
dne 25. 7. 1994. gnf-94466
Kuplen Jožef, Lendavske gorice 219/b,
Lendava - Lendva, priglasitveni list, opravilna št. 22-0385/94, izdan dne 30. 12.
1994. gnl-94060
Prezelj Janez, Na tezi 10, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-1777/94, izdan dne 30. 12. 1994. gnv-94354
Samotorčan Danjel, Mala Ligojna 3, Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
009660/0422/00-70/1995. gnn-93908
Stiplošek Alojzij, Cesta v Megre 5, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-955-94,
izdan dne 11. 11. 1994. gnk-94486
Zagorc Zlatko s.p., Glavni trg 14, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1866-96, izdan dne 8. 5. 1996.
gns-94278
Zavadlav Emil, Novi trg 1, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. in reprezentativno obrtno
dovolenje, št. 037821/2329/01-34/2001
- na ime Zavadlav Emil, izdano dne 27. 9.
2001. gni-94113

Černe Mija, Ledine 6, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 117237, izdala UE Nova Gorica. gnv-94000
Domainko Darko, Ropoča 65, Rogašovci, potni list, št. P00192134. gnx-93998
Fetah Boris Muris, Spodnji Rudnik II/33,
Ljubljana, potni list, št. BA 448436, izdala
UE Ljubljana. gne-94117
Frljužec Josip, Slomškova 12, Ptuj, potni list, št. BA 519403. gnm-94109
Fučko Dragoslav, Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, potni list, št. AA 286031,
izdala UE Nova Gorica. gnp-94431
Fučko Metka, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list, št. AA 982711, izdala UE Nova Gorica. gnj-94337
Gaberšček Srečko, Kamno 28, Kobarid, potni list, št. BA 274134. gnt-94202
Gak Zoran, Ulica bratov Učakar 78, Ljubljana, potni list, št. BA 558336, izdala UE
Ljubljana. gnr-94479
Gregorič Uroš, Kemperšče 3, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
112716, izdala UE Nova Gorica.
gnk-94336
Heberle Matjaž, Jelovška 4, Bled, potni
list, št. AA 330100. gny-94447
Hrvatin Siniša, Hrvatini 208/a, Ankaran Ankarano, potni list, št. P 363754.
gny-94347
Jakopec Sofija, V Murglah 32, Ljubljana,
potni list, št. P00097680. gnz-94521
Jereb Dušan, Vrečkova 4, Kranj, potni
list, št. BA 200069. gne-94442
Jermaniš Maja, Prade, Cesta VII št. 2,
26, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 32201, izdala UE Koper.
gnq-94434
Jezovšek Boštjan, Krajnčica 34, Šentjur, potni list, št. BA 932795. gnl-94210

Potne listine
Ahmetović Fadil, Ulica Pohorskega bataljona 34, Maribor, potni list, št. BA
321104. gnu-94101
Angelski Milan, Bratov Učakar 14, Ljubljana, potni list, št. P00097866. gnt-94452
Baloh Tina, Liboje 90/g, Petrovče, potni
list, št. CA 025643. gnl-94360
Baš Maja, Podvin pri Polzeli 34, Polzela,
potni list, št. BA 566385. gnk-94011
Bečiri Sadete, Raičeva 4, Maribor, potni
list, št. AA 732463. gng-93990
Breskvar Tiller Matevž, Ob zeleni jami
19/a, Ljubljana, potni list, št. BA 889461.
gnj-94262
Cener Sandra, Černelavci, Kranjčeva ulica 1, Murska Sobota, potni list, št. BA
586320, izdala UE Murska Sobota.
gnp-94310

Kiš Gorisana, Maistrova 13, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 210722, izdala UE
Slovenj Gradec. gno-94082
Kmetec Olga, Hrpelje 4, Dutovlje, maloobmejno prepustnico, št. AI 130246, izdala
UE Sežana. gnd-94393
Kocbek Marjan, Kavčičeva 6, Maribor,
potni list, št. P00217243. gnn-94058
Kokošinek Ijaš, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 413208, izdala UE
Ljubljana. gnd-94068
Kosina Livio, Bobrova ulica 16, Ljubljana, potni list, št. BA 868501, izdala UE
Ljubljana. gnk-94411
Kovačevič Radoslav, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 901453, izdala UE
Ljubljana. gne-94217
Kozarič Albin, Koroška cesta 57, Radlje
ob Dravi, potni list, št. BA 487167.
gnp-94056
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Strajnar Cvetka, Šentjošt 56, Horjul, potni list, št. P00348041. gno-94311
Šorli Majda, Kneža 43, Most na Soči,
potni list, št. AA 928518. gnw-93999
Špiler David, Hladnikova 54, Križe, potni list, št. P00370666. gni-94388
Šušteršič Majda, Medno 3/a, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. AA 878211, izdala
UE Ljubljana. gni-94213
Uršič Edita, Celarčeva 7, Ljubljana, potni list, št. BA 949210, izdala UE Ljubljana.
gnx-94373
Utješanović Danijela, Klemenova 87, Ljubljana, potni list, št. P00222537.
gnw-94374
Vidrač Davor, Belski vrh 74/a, Zavrč,
potni list, št. BA 310159. gnv-94100
Virant Primož, Ob studencu 13, Ljubljana, potni list, št. BA 665176, izdala UE
Ljubljana. gnv-94375
Vukmir Jelena, Ledine 4, Nova Gorica,
potni list, št. BA 956720, izdala UE Nova
Gorica. gnw-94224
Zorčič Sabina, Spodnja Senica 38, Medvode, potni list, št. BA 682187.
gnv-94150
Zupanič Janez, Stojnci 137/a, Markovci, potni list, št. P00074375. gnr-94229
Žerjal Ema, Rovte 20/a, Logatec, potni
list, št. AA 700010, izdala UE Logatec.
gnl-94335

Osebne izkaznice
Ahmetaj Gafur, Remškarjeva cesta 18,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 792304. gne-94317
Antonič Miha, Cankarjeva 8, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 207475. gnn-93983
Avgustini Franc, Gregorčičeva 35, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 2697 - za
tujca. gnn-94458
Babšek Tomaž, Breg 57, Majšperk, osebno izkaznico, št. 817959. gnx-94198
Baš Maja, Podvin pri Polzeli 34, Polzela,
osebno izkaznico, št. 398892. gnj-94012
Batrac Ivana, Tržaška 12, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 669933. gnp-94006
Bauman Andreja, Greenwiška 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 247141.
gnc-94219
Beganović Elvira, Zbilje 34, Medvode,
osebno izkaznico, št. 975872. gnk-94511
Bevk Andraž, Šebrelje 42/a, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
1202393.
gns-94353
Bezjak Stanko, Bukovci 173/b, Markovci, osebno izkaznico, št. 1069447.
gnj-93987
Bizjak Matevž, Vrtojba, Opekarska 39,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
180110. gnb-94445
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Bojnec Jure, Ob studenčnici 12, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 28530. gnb-94345
Bonifer Lidija, Kitni vrh 12, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 617470. gnz-94471
Borko Marian, Ulica Markljevih 27, Maribor, osebno izkaznico, št. 322098.
gno-94057
Brejc Nevenka, Trg svobode 23, Tržič,
osebno izkaznico, št. 232671. gnn-93933
Brezigar Rok, Gradnikove brigade 67,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
254296. gnb-94195

Dolenc Frančiška, Hotovlja 62, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
521097. gnm-94409
Doplihar Vasja, Vrtojba, Laze 34, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
800067. gnf-94091
Dumenčič Katja, Volovnik 11, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 935970.
gno-94382
Fabjan Anton, Prevole 5, Hinje, osebno
izkaznico, št. 114015. gnu-93976

Brezovec Lidija, Pecelj 10, Buče, osebno izkaznico, št. 1046154. gnl-94010

Fajdiga Ivanka, Lažiše 7, Dobje pri Planini, osebno izkaznico, št. 424454.
gnu-94426

Brišar Brina, Žaucerjeva ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 892308.
gnx-93948

Fartek Bojan, Ulica Janeza Šmida 20,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 81333.
gny-94097

Brovč Ivan, Koritnica 59, Grahovo ob
Bači, osebno izkaznico, št. 39401.
gnq-94080

Fatkić Senijal, Livarska 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 718514. gns-94128

Bubnjar Terezija, Jiršovci 21, Destrnik,
osebno izkaznico, št. 586649. gnz-94246

Fazlić Sanja, Mrzlava vas 3, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 160588. gnn-93958

Bučar Samo, Maroltova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 200281. gnd-94518

Fičković Terezija, Gallusova 3, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 659739.
gns-94078

Burgar Katja, Kukmaka 9, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 481355. gnf-94066

Filipović Ilija, Kropa 3/a, Kropa, osebno
izkaznico, št. 309394. gnz-94446

Burgar Katja, Liparjeva cesta 9, Mengeš, osebno izkaznico, št. 243831.
gns-94178

Florjančič Matjaž, Mlaka pri kranju, Golniška cesta 12, Kranj, osebno izkaznico,
št. 10619. gnv-94250

Butinar Luka, Kidričeva 1, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 894281.
gnc-94244

Fostnarič Martin, Hrastovec 10, Zavrč,
osebno izkaznico, št. 830787. gnm-94334

Cenc Andreja, Stantetova 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1274685.
gnu-94076
Ciglar Luka, Groharjeva 20, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 249330. gny-94372
Cigut Pavlina, Breg 15/a, Litija, osebno
izkaznico, št. 592615. gnf-94316
Cvikl Alojz, Rupe 2, Šmartno v Rožni
dolini, osebno izkaznico, št. 880449.
gnr-93979
Čampa Marija, Zamankova 20, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
174063. gny-93972

Gajser Silva, Skorba 43, Hajdina, osebno izkaznico, št. 756197. gnu-94326
Gak Zoran, Ulica bratov Učakar 78, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 413304.
gnq-94480
Gerič Miša, Lendavske Gorice 427/b,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
346955. gni-93938
Glogovšek Janez, Artiče 9, Artiče, osebno izkaznico, št. 750818. gnm-94009
Gmajner Jožica, Razidel, Ulica talcev 32,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 8066.
gnk-93936

Čižič Valerija, Zrkovska 73, Maribor,
osebno izkaznico, št. 237735. gne-93967

Gomboc Špela, Skoke, Kratka ulica 6,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1403524. gnh-94339

Čopič Julija, Gerbičeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 571582. gnz-93946

Gorjup Mirko, Vezna 18, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 275027. gne-94392

Damijan Nadja, Godešič 33, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 8253.
gnb-94020

Goručan Berta, Kraigherjeva 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 670083. gnm-93959

Danial Dunja, Polanškova 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219424. gnf-94116
Dernikovič Damir, Orešje 38, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št.
1001101.
gng-94015
Dinić Ljubiša, Verd 28, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 811209. gnp-94481
Dolenc Anica, Mencingerjeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 130007.
gnk-94061

Gracer Ana, Polenšak 4/a, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 1090605. gnf-93991
Gracer Rok, Polenšak 4/a, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
1278407.
gnh-93989
Gregorec Frančišek, Loka 13, Tržič,
osebno izkaznico, št. 130765. gny-94422
Grgič Karlo, Rakov Škocjan 31, Rakek,
osebno izkaznico, št. 258837. gne-94492
Gutman Kristjan, Bogojina 54, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 235318. gnl-93985
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Kranjc Peter, Postojnska 32, Rakek,
osebno izkaznico, št. 139878. gnw-94124
Kravanja Živa, Soussenska ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 294760.
gnz-94046
Krejan Romana, Strossmayerjeva 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 913049.
gnv-94175
Kunovar Branko, Kokaljeva ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1054846.
gnt-94502
Kupšek Uroš, Knezdol 37, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 41462. gnx-94223
Labes Dejan, Ulica Anke Salmičeve 11,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
969836. gnb-94045
Lampret Lilijana, Zg. sveča 15/b, Hajdina, osebno izkaznico, št. 943603.
gnv-94329
Lampret Sonja, Zg. sveča 15/b, Stoperce, osebno izkaznico, št. 943595.
gnz-94321
Lapajne Milan, Mrakova 22, Idrija, osebno izkaznico, št. 41643. gne-94092
Lenarčič Matjaž, Ilirija 15, Pobegi, osebno izkaznico, št. 176071. gng-94090
Lesičar Denis, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 79026.
gnd-94343
Leskovar Marko, Laporje 55, Laporje,
osebno izkaznico, št. 342480. gnl-94260
Lulić Zehida, OF 16, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 172052. gny-94322
Lunder Jožefa, Ljubljanska 30, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 804259.
gnu-94176
Marčinković Ivana, Makole 53, Makole,
osebno izkaznico, št. 253800. gni-93963
Marinović Anto, Rudarska 2, Kisovec,
osebno izkaznico, št. 202716. gnl-93960
Mihevc Primož Janez, Jurčkova 90, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 32198.
gnc-94494
Mirtič Marija, Cesta 1. maja 59, Kranj,
osebno izkaznico, št. 152417. gnk-94365
Mlakar Petra, Cesta 4. julija 54, Krško,
osebno izkaznico, št. 16007. gnh-94089
Močnik Peter, Peričeva ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448759.
gno-94507
Moškotelec Boris, Goriška ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 777110.
gnp-94206
Novak Gregor, Na zelenici 9, Celje, osebno izkaznico, št. 790773. gnm-94234
Oblak Martina, Pot v skale 11, Žiri, osebno izkaznico, št. 643399. gny-93947
Obreza Petra, Ilirija 21, Pobegi, osebno
izkaznico, št. 958976. gno-94007
Ogrin Katica, Poštna 7/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 998009. gne-94517
Ogrin Matjaž, Prešernova cesta 16,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 1035417.
gnb-94120

Okrožnik Peter, Dobrna 63, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 309857. gnp-93981
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Hace Aleš, Unec 110, Rakek, osebno
izkaznico, št. 174388. gnb-93995
Hamberger Sabina, Bergantova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 10883.
gng-94290
Hanzel Nina, Naklo 2, Divača, osebno
izkaznico, št. 490928. gnk-93961
Hočevar Teja, Javorškova 13, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 1128929.
gnd-94118
Holer Rozina, Dobravska ulica 29, Maribor, osebno izkaznico, št. 307630.
gnd-94218
Hozjan Mihael, Nedelica 119/b, Turnišče, osebno izkaznico, št. 303447.
gni-94463
Hren Jožef, Arnače 11/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 740173. gnd-93993
Hrnčič David, Velika Nedelja 8, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 970544.
gnc-94194
Imamović Zlatko, Hrvatini 208, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 380093.
gnx-94248
Jakopič Strnišnik Nada, Zaplanina 15,
Trojane, osebno izkaznico, št. 252260.
gnq-94430
Jarc Lana, Razlagova ulica 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 979967. gny-94397
Jureš Alojz, Vesna 24, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 676119.
gnp-94081
Klanšek Nataša, Novi log 19, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 54479. gnu-94126
Klemen Meta, Kleče 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 20001. gnq-93955
Klemenčič Ludvik, Limbuška 22, Maribor, osebno izkaznico, št. 760587.
gnh-94414
Knez Eldina, Študentovska ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 478527.
gne-93942
Kokove Cecilija, Gunduličeva 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 476054.
gnl-93935
Kolar Matija, Čopova ulica 3, Celje, osebno izkaznico, št. 410424. gnd-94418
Kompan Jevnišek Marta, Slomškov trg
5, Celje, osebno izkaznico, št. 624306.
gnk-94461
Kopač Suzana, Stolnik 11, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 812600. gnw-94182
Korez Alojz, Strmolska ulica 6, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 437457. gnz-94421
Kos Igor, Letoviška 36, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 166941.
gnb-94220
Kovše Jelka, Mlinska ulica 46, Hoče,
osebno izkaznico, št. 771512. gnt-93977
Kozmus Janez, Dol pod Gojko 1/a, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 188142.
gnt-94002
Kramer Robert, Lokovica 40/a, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 52124. gnl-94385

Orlič Branko, Bergantova 11, Trzin, osebno izkaznico, št. 799158. gnc-94019
Ortan Rajmund, Pri postaji 14/b, Prevalje, osebno izkaznico, št. 1179988.
gnx-94323
Oven Franc, Podpeška cesta 59, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
509974. gnx-94073
Ožbolt Zala, Strma pot 4, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 755871.
gnx-94348
Panjan Frančiška, Cesta 1.maja 63, Kranj, osebno izkaznico, št. 704587.
gnx-94498
Papler Anže, Zgoša 57, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 328872.
gne-94192
Parovel Jernej, Maroltova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 995787. gnh-94114
Pasarić Marjan, Pod lipami 34, Celje,
osebno izkaznico, št. 803380. gnx-94423
Pasarić Renata, Ljubljanska 60, Celje,
osebno izkaznico, št. 657114. gnj-93962
Pašič Nada, Brezje pri Vinjem vrhu 3,
Semič, osebno izkaznico, št. 624716.
gnv-94350
Pencelj Angela, Hajdrihova 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 475233.
gnc-94269
Pepelnik Nataša, Tbilisijska 56, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65519.
gns-94503
Perhavc Franc, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 744227.
gnx-94273
Perne Marko, Lom pod Storžičem 62,
Tržič, osebno izkaznico, št. 433086.
gnz-93971
Peršič Franc, Vrtovin 126, Črniče, osebno izkaznico, št. 262561. gng-94215
Petric Marija, Pavšičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69413. gnr-94504
Petrovčič Alenka, Gabrovka 83, Gabrovka, osebno izkaznico, št. 56949.
gnb-94170
Petrovič Olga, Vrazov trg 2, Ptuj, osebno izkaznico, št. 38226. gnv-94325
Pintar Matej, Stara Fužina 53/a, Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št.
412284. gnh-94193
Plajnšek Stanko, Nadole 28, Žetale, osebno izkaznico, št. 559281. gnj-94212
Planinšek Jožef, Plečnikova ulica 29,
Celje, osebno izkaznico, št. 356845.
gnh-94264
Planko Vid, Čečovje 63/b, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 317566.
gnh-94214
Pogorelc Marjan, Dravče 1, Vuzenica,
osebno izkaznico, št. 1107194. gni-94088
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Pokorna Pavlina, Roblekovo naselje 10,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 200608.
gnz-94196
Poljšak Danica, Na peči 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 746208. gnj-94362
Poljšak Danica, Na peči 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 746208. gng-94515
Potočnik Petra, Košiše 23, Kamnik, osebno izkaznico, št. 300384. gni-94513
Prebilič Jurij, Kosova ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 725200. gnz-94496
Predovnik Emil, Pot F. Pušnika 14, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 455635.
gnd-94093
Prestrl Ana, Parecag 77/a, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 882906.
gnw-94449
Primic Nada, Štefanova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1095650. gnl-94485
Pucko Janez, Juša Kramarja 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 197565.
gnt-94327
Pušnik Branko, Cesta na Ostrožno 83/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 593588.
gnl-94510
Rajer Majda, Brilejeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338258. gnm-94484
Rajšp Frančišek, Kukava 29, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 413363. gnw-94199
Recek Brigita, Tomšičeva ulica 3, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
642418. gnj-94462
Rešeta Aleksandra, Lokev 40, Lokev,
osebno izkaznico, št. 552408. gnb-94095
Režonja Franc, Dobrovnik 12, Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
611642. gnt-94052
Rogan Ludvik, Sodišinci 6, Tišina, osebno izkaznico, št. 335723. gnq-93980
Rogina Damjan, Vorančeva 25, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1278059.
gnu-94051
Rojec Janko, Herbersteinova 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 362904.
gni-94488
Roškar Marija, Bresnica 15, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 810986. gnq-94205
Rotar Blanka, Polanškova ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 801814.
gnh-94189
Ružič Alojzija, Alešovčeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 237321. gnk-94361
Sagadin Miha, Skoke, Kratka ulica 6,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 1403701. gnw-94349
Sever Martina, Cesta 47, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 256430. gnf-94191
Silič Žiga, Mokrška 47/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 122803. gnl-94435
Simčič Borut, Ulica OF 6, Logatec, osebno izkaznico, št. 791316. gnu-94201
Simonič Andreja, Sobetinci 9, Markovci,
osebno izkaznico, št. 870341. gnt-94077
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Skerbinjek Branka, Gosposvetska cesta
19/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
453457. gni-94438
Sketelj Janez, Jesihov štradon 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 845296.
gng-94390
Skrbič Marjan, Fram 111, Fram, osebno
izkaznico, št. 222951. gnm-94134
Slanič Alen, Stojnci 92, Markovci, osebno izkaznico, št. 981192. gnb-93970
Slanič Aleš, Radizel, Mariborska 102,
Maribor, osebno izkaznico, št. 154502.
gnv-94054
Sluga Marko, Kebetova ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1083601.
gnn-94108
Sočič Štefan, Puconci 384, Puconci,
osebno izkaznico, št. 217087. gns-94203
Stanešič Ana, Kuratova 9, Kranj, osebno izkaznico, št. 184156. gnz-94221
Strnišnik Nuša, Zaplanina 15, Trojane,
osebno izkaznico, št. 950154. gnn-94433
Subotič Leopold, Mostečno 22/a, Makole, osebno izkaznico, št. 869738.
gnj-94437
Suhadolc Jernej, Pribinova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159612. gnc-94344
Sulič Primož, Volčja Draga 31/b, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 679509.
gnt-94252
Sušec Rok, Subotiška cesta 25, Velenje, osebno izkaznico, št. 26710.
gnl-94235
Šašek Patricija, Perovo 13, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 825433. gnf-94216
Šemrl Borut, Cahova 10, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 327905.
gnc-94444
Šimnic Franci, Titova 2, Jesenice, osebno izkaznico, št. 739290. gnu-94476
Škerget Silvester, Sveti Jernej 23, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
702942. gnb-94395
Štalc Franc, Kropa 140, Kropa, osebno
izkaznico, št. 424540. gno-93982
Štamfelj Enea, Partizanska 25/b, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
292571. gnq-94330
Štern Milan, Bukovec 37, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 668061.
gnt-94102

Švigelj Alen, Cesta pod Tičnico 11, Rakek, osebno izkaznico, št. 391186.
gnc-94119
Tišler Franc, Kokolajnščak 29, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
235127. gnk-93986
Tomažič Darko, Jastrebnik 9, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 401073.
gnr-94129
Triller Jožef, Sv. Duh 9, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 575056. gnq-94180
Trstenjak Mateja, Radomerje 14/m, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 966762.
gnn-94333
Turk Elvis, Sv. Anton, Klanec 5, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 59566. gno-94332
Turk Primož, Dolenja vas pri Mirni Peči
16, Mirna Peč, osebno izkaznico, št.
1152182. gnr-94079
Uršič Luka, Tyševa 26, Maribor, osebno
izkaznico, št. 203891. gni-94267
Vavtar Mateja, Mokrška 51/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 169953. gny-94122
Veider Mihael, Janševa 4, Mengeš, osebno izkaznico, št. 130858. gnb-94270
Velenšek Štefanija, Nušičeva ulica 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 90924.
gnv-93975
Vergan Maksimiljan, Plavje 90, Škofije,
osebno
izkaznico,
št.
1061624.
gnz-94346
Vesel Ana, Šmartinska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 274082. gnp-94181
Vidovič Mihael, Črna vas 107/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 752377.
gng-93940
Vnuk Zdenko, Jastrebci 12, Kog, osebno izkaznico, št. 357483. gne-93992
Vodošek Petra, Starošince 12, Cirkovce, osebno izkaznico, št. 356141.
gnw-94324
Voroš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št.
259484. gns-93978
Vrančič Miha, Polanškova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132623. gnh-94464
Vukić Benjamin, Kriva ulica 4, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 694103.
gnw-93974
Zalar Klavdijo, Stara cesta 12, Rakek,
osebno izkaznico, št. 561960. gnp-94256

Štih Jože, Vrhek 14, Tržišče, osebno
izkaznico, št. 191207. gnc-94094

Zekovič Ana, Povšetova 104/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 119728.
gnn-94408

Štrajhar Mojca, Zgornji Tuhinj 57/a, Laze
v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 621269.
gnq-94255

Zemljič Benjamin, Cesta 4. maja 50/c,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 350553.
gnw-94174

Štukelj Anja, Spodnje Palovče 4/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 890514.
gnf-94491

Zorko Boštjan, Cezlak 10, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 284901. gnt-94227

Švajger Boris, Zadnja vas 2, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
145286. gnz-93996

Zorko Damijan, Vinska pot 57, Ruše,
osebno izkaznico, št. 933305. gnw-94099
Zupančič Aleš, Savlje 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 214278. gnj-93937
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Božiček Marko, Ločica ob Savinji 135,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1442387, izdala UE Žalec.
gnp-94106
Božinović Saša, Krekova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14627,
reg. št. 103757, izdala UE Maribor.
gng-94415
Božjak Franc, Kresniške poljane 61,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 8513, izdala UE Litija. gnq-94130
Bračič Berislava, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 68358, reg. št. 5404, izdala UE Maribor. gnm-94459
Bratuša Kristijan, Ruska ulica 37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1492991, reg. št. 112285. gnm-93984
Breskoč Justina, Domanjševci 131, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
reg. št. 34080. gnq-94155
Bric Rudi, Mokrška ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930961, reg. št. 110710, izdala UE Ljubljana. gnr-94004
Brovč Ivan, Koritnica 59, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 156568,
izdala UE Tolmin. gnp-94031
Bubić Gorazd, Robičeva ulica 78, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378429, reg. št. 118057, izdala UE Maribor. gns-94103
Burgar Katja, Kukmaka 9, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565457, reg. št. 193030, izdala UE Ljubljana. gng-94065
Burgar Katja, Liparjeva cesta 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392975, reg. št. 35363, izdala UE Domžale. gnn-94258
Cenc Andreja, Stantetova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071934, reg. št. 109515. gnu-94226
Cvar Damjan, Jelovec 4/a, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7116, izdala
UE Ribnica. gnl-94085
Čakš Saši, Migojnice 103/a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1170718,
izdala UE Žalec. gnq-94230
Čauševič Zlatko, Vilharjeva 11, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9241,
izdala UE Postojna. gnd-93918
Černe Peter, Orle 7, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 296947, reg.
št. 178008, izdala UE Ljubljana.
gnc-94519
Čibej Vid, Ig 351, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589378, reg. št.
252993, izdala UE Ljubljana. gnv-94025
Dimovski Dušan, Finžarjeva 18, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37252,
izdala UE Ptuj. gnu-94151
Dinić Ljubiša, Verd 28, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16176,
izdala UE Vrhnika. gns-94378

Drevenšek Nina, Župančičeva 13, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23142, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-94302
Duboković Sandi, Seškova cesta 10,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 843674, reg. št. 66815, izdala UE
Ljubljana. gns-94478
Dvanajščak Klavdija, Srednja vas pri Polhovem Gradcu 34, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489167,
reg. št. 244570, izdala UE Ljubljana.
gnh-94364
Endre Tot, 9. september 122, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCE, št. 45032, izdala UE Nova Gorica.
gnx-94298
Ferrari Majda, Cankarjeva 80, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29521, izdala UE Nova Gorica. gnw-93924
Florjančič Matjaž, Golniška 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537558, reg. št. 39420 - duplikat, izdala
UE Kranj. gni-94142
Forjan Marija, Melinci 16, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 16136.
gnk-94161
Frank Boris, Zlatiborska 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 371376,
reg. št. 4670. gnd-94268
Gačnik Danilo, Miklošičeva ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908335, reg. št. 78431, izdala UE Maribor. gnt-94402
Gačnik Zvonko, Frankolovskih žrtev 30,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 112244,
reg. št. 22863. gnr-94104
Gantar Darjan, Križ 23/c, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20340,
izdala UE Kamnik. gnj-94441
Gantar Katarina, Betajnova 60, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13218,
izdala UE Vrhnika. gny-94072
Gligić Snežana, Novosadskog sajma 10,
Novi Sad, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1587766, reg. št. 249276, izdala UE
Ljubljana. gng-94240
Gojič Jure, Na Jelovcu 66, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493107, reg. št. 119861. gng-94265
Golavšek Gašper, Trata 31, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001429068, reg. št. 35711. gne-94292
Gostinčar Janez, Slamnikarska cesta 25,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 700760, reg. št. 13895, izdala UE
Domžale. gnb-94320
Grabenšek Kadilnik Nina, Dol. Boštanj
41/a, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1389565, reg. št. 12126.
gny-94197
Gregorka Erik, Ob potoku 52, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14253, izdala UE Vrhnika. gnl-94110
Grum Lidija, Spodnja Javoršica 60/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BEGH,
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Žagar Jože, Prešernova 12, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 943273.
gnv-94425
Žagar Stana, Prešernova 12, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 943277.
gnw-94424
Žaja Sabina, Ribniška ulica 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1288724. gni-94238
Žele Cvetko, Pod Primožem 22, Pivka,
osebno izkaznico, št. 981000. gnu-94351
Železnjak Dušan, Dežmanova ulica 3,
Lesce, osebno izkaznico, št. 298380.
gnh-94164
Žepič Robert, Delavska 1, Šenčur, osebno izkaznico, št. 939509. gnt-94352
Žgajner Mateja, Spodnje Sečovo 85, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
143761. gnl-94460
Žnider Marta, Cesta 24. junija 80, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
224014. gni-94013

Vozniška dovoljenja
Abramič Jožko, Volčja Draga 89/a, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF,
št. 7755, izdala UE Nova Gorica.
gnt-93927
Amalietti Aram Gustav, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1013716, reg. št. 201654,
izdala UE Ljubljana. gno-94482
Artnak Edvard, Dušana Kvedra 39, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5431, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-94429
Babič Karol, Seidlova 27, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18743, izdala UE Novo mesto. gnu-94401
Baloh Darja, Liboje 90/g, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903237,
izdala UE Žalec. gnd-94368
Bartha Rijavec Imre, Bratovševa ploščad
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1593761, reg. št. 142392,
izdala UE Ljubljana. gnn-94508
Baša Radoslav, Vojkova 21, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6473, izdala UE Nova Gorica. gnm-94284
Belingar Metka, Vetrišče 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36190, izdala UE Nova Gorica. gns-93928
Berden Suzana, Vodova ulica 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20158, izdala UE Ptuj. gnw-94149
Blatnik Urška, Stantetova ulica 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1422943, reg. št. 30155, izdala UE Velenje. gnv-94225
Bole Rok, Ljubljanska cesta 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19039, izdala UE Kamnik. gnr-93904
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št. S 1584204, reg. št. 35368, izdala UE
Domžale. gnk-94111
Guckuk Georg, Velesovska cesta 79,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1193985, reg. št. 49002, izdala UE Kranj. gnp-94131
Guzič Sonja, Zadružna 9, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25794,
izdala UE Koper. gng-93915
Hebere Matjaž, Jelovška cesta 4, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1148654, reg. št. 25159. gnj-94287
Hiti Darko, Frankolovska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670713, reg. št. 84331, izdala UE Maribor. gni-94417
Hlede Mitja, Kojsko 10/a, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 43476,
izdala UE Nova Gorica. gnl-94285
Hočevar Janez, Dornice 7/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1298291, reg. št. 36378, izdala UE Ljubljana. gng-94340
Hočevar Mihaela, Šmalčja vas 40, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41853, izdala UE Novo mesto. gnk-94286
Hočevar Renata, Žlebe 41/a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433039, reg. št. 152639, izdala UE Ljubljana. gny-94022
Hodžić Hazim, Titova 53/b, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1313537, izdala UE Jesenice. gnh-94289
Hribar Andrej, Žnidaršičeva ulica 12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281956, reg. št. 26407, izdala UE Domžale. gnm-94084
Hribar Primož, Na jami 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
228187, reg. št. 170222, izdala UE Ljubljana. gne-94467
Humar Bonuti Anamarija, Cankarjeva 34,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 909, izdala UE Nova Gorica.
gny-94297
Ileršič Rado, Cesta 4. maja 37, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1427252, reg. št. 11278, izdala UE Cerknica. gni-94413
Ipavec Tanja, Spodnje Palovče 4/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14175, izdala UE Kamnik. gng-94490
Ivkovič Dušan, Ulica Belokranjskega odreda 11, Metlika, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 1389387. gnq-94405
Jakopič Strnišnik Nada, Zaplanina 15,
Trojane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1400667, izdala UE Žalec.
gno-94432
Janič Margareta, Sotina 23, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 223. gnb-93920
Javornik Melita, Ig 50/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 896442, reg.
št. 9170, izdala UE Ljubljana. gnm-94209
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Jerman Snežana, Vanganelska 15, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39391. gnx-94173
Jovanovski Branislav, Koseze 5/e, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1586251. gnv-94300
Jureš Alojz, Vesna 24, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2061, izdala UE Piran. gnw-94024
Kajtazovič Nenad, Smolenja vas 74,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41735, izdala UE Novo mesto.
gno-94032
Kalan Majda, Tesarska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516303, reg. št. 38156, izdala UE Ljubljana. gns-93903
Kambič Zvonko, Črešnjevec pri Semiču
18, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5612, izdala UE Črnomelj.
gno-94457
Kastelic Alojzij, Dolnja težka voda 33,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 16011, izdala UE Novo mesto.
gnf-94291
Kastelic Tadej, Zgornja Jablanica 13,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, št. S
1323283, izdala UE Litija. gnh-94439
Kašpar Jožef, Na kalu 16, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 806375,
reg. št. 8012, izdala UE Kranj. gnx-94398
Kavčič Marko, Lipa 18, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 35386, izdala UE Nova Gorica.
gnf-94295
Keber Alojzija, Breznica 14, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4570, izdala UE Ravne na Koroškem. gnm-94309
Kelenc Stane, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
reg. št. 7024, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-94159
Kenda Samo, Šentvid pri Stični 152, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1335168, reg. št. 11356,
izdala UE Grosuplje. gnh-94489
Klanšek Nataša, Novi log 19, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7360, izdala UE Hrastnik. gnt-94127
Klemenc Klavdija, Kajuhova pot 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1029769, reg. št. 18085, izdala UE Kamnik. gny-94472
Klemenčič Kožul Bojana, Na stolbi 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 567149, reg. št. 28744, izdala UE
Ljubljana. gnz-94271
Klobasa Žiga, Šolska cesta 17, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
237363. gnc-94044
Klobčar Marta, Godič 79, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8829, izdala UE Kamnik. gng-94315
Klobučar Jana, Kosovelova 16, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7377,
izdala UE Postojna. gns-94253

Knez Eldina, Študentovska ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453452, reg. št. 196548, izdala UE Ljubljana. gnf-93941
Kocjančič Aleš, Borisa Kalina 10, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
28889, izdala UE Nova Gorica. gnw-94299
Kocmut Olga, Lemerje 69, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 08110. gno-94307
Kolenko Ana, Pionirska cesta 52, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5294, izdala UE Vrhnika. gnk-94086
Kološa Gorazd, Lojzeta Hrovata 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1274250, reg. št. 50365, izdala UE Kranj.
gnq-94505
Koren Špela, Izseljenska 6, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24253, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-93916
Kos Igor, Letoviška 36, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 727, izdala UE Piran. gny-94222
Kos Stanka, Martinčeva ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096495, reg. št. 187990, izdala UE Ljubljana. gnp-94406
Kos Vojko, Jelovec, Stara ulica 11, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1221000, reg. št. 107138.
gnf-94366
Kovšca David, Lokarjev drevored 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1335637, reg. št. 16406, izdala UE
Ajdovščina. gnv-94450
Kozic Damijan, Beliški vrh 5, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 36119,
izdala UE Murska Sobota. gns-94153
Kozmus Katarina, Podlubnik 288, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19590, izdala UE Škofja Loka. gny-94497
Kralj Alojz, Boršt 4, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1132965,
reg. št. 5269, izdala UE Metlika. gni-94288
Krampač Štefan, Velika Polana 141, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 2804, izdala UE Lendava.
gnx-94048
Kranjc Peter, Postojnska 32, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1344453, reg. št. 8856, izdala UE Cerknica. gnv-94125
Krašovec Gabrijela, Škocjan 4, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
787682, reg. št. 68441, izdala UE Grosuplje. gnb-94470
Kravanja Živa, Soussenska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632488, reg. št. 64822, izdala UE Ljubljana. gnc-94069
Kreft Uroš, Grosova 25, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1567804, reg.
št. 49571. gnp-93931
Kuhar Karin, Steletova cesta 15, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
191740, izdala UE Ljubljana. gnj-94387
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322266, reg. št. 91441, izdala UE Ljubljana. gnp-94506

Papeć Mateja, Grajska cesta 21, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10860, izdala UE Črnomelj. gnm-93934
Pejić Marko, Kolarjeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482004, reg. št. 243684, izdala UE Ljubljana. gnt-94377
Pianczek Gregor, Koželjskega ulica 5,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1423190, reg. št. 30319, izdala UE Velenje. gnt-93952
Pintar Matej, Stara Fužina 53/a, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1509842, reg. št. 24906.
gnr-94154
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Kunovar Branko, Kokaljeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 972857, reg. št. 71237, izdala UE Ljubljana. gnu-94501
Kupler Rihard, Huda jama 14, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1449530, izdala UE Laško. gnx-94098
Kuzmanović Pavle, V dolini 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1216456, reg. št. 69452, izdala UE Ljubljana. gne-94021
Lajovic Saša Janez, Primožičeva ulica
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1340886, reg. št. 230271,
izdala UE Ljubljana. gnx-94023
Lemež Rudolf, Črnovo 36, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGFH, št. S 358076,
izdala UE Žalec. gnc-94369
Lesičar Denis, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12311. gnq-94030
Leskovar Edvard, Stara gora 6, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5046, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-93919
Likovnik Marko, Tomšičeva ulica 27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1176782, reg. št. 106972, izdala UE Maribor. gnm-94384
Lunder Jožefa, Ljubljanska 30, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 587618, reg. št. 6477, izdala UE Grosuplje. gnt-94177
Lupinc Robert, Puhova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969727, reg. št. 129701, izdala UE Ljubljana. gnw-93949
Mahne Marta, Tatre 39, Obrov, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št. 9966,
izdala UE Sežana. gnu-94301
Malić Rahim, Ribarjeva 3, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1554658, reg. št.
14766. gnw-94399
Marolt Andreja, Male Lašče 4/a, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446922, reg. št. 191289, izdala UE Ljubljana. gnc-94469
Martinović Nenad, Ulica Tončka Kežmana 17, Dobova, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17648. gnp-93956
Maslo Milica, Bolniška 13, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7231, izdala UE Piran. gnh-93914
Matjašič Marija, Cerkvenjak 14, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
918148, reg. št. 3752, izdala UE Lenart.
gnx-94027
Mavrič Joško, Vrhovlje 23, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16741,
izdala UE Nova Gorica. gnz-93921
Mezek Janja, Stara cesta 14, Straža,
vozniško dovoljenje, reg. št. 31752, izdala
UE Novo mesto. gnb-94145
Močnik Peter, Peričeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

Mohorčič Janez, Gradišče nad Pijavo gorico 146, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 888356, reg. št. 98626, izdala UE Ljubljana. gnb-94370
Mohorič Marija, Levstikova 16, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
756986, reg. št. 6091, izdala UE Idrija.
gnw-94074
Muhič Gomezelj Biba, Vižmarska pot 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164153, reg. št. 141697, izdala UE
Ljubljana. gnl-94139
Mulec Marko, Tacenska cesta 89, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
161284, reg. št. 210986, izdala UE Ljubljana. gns-94328
Nagode Primož, Zelenica 30, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
5802, izdala UE Logatec. gnf-94166
Najžer Ljubica, Mejna ulica 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915228, reg. št. 98073. gnn-94383
Nežmah Ciril, Miklošičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44500.
gns-94428
Novak Gregor, Ulica Saše Deva 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1290103, reg. št. 111879, izdala UE Maribor. gnl-94135
Novak Malvina, Mačkovci 25/a, Mačkovci, vozniško dovoljenje, št. 12767.
gnn-94308
Novšak Bojan, Pod Vrtačo 19, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
522100, reg. št. 5434. gnx-93973
Obreza Petra, Ilirija 21, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43491.
gnn-94008
Ogrin Matjaž, Prešernova cesta 16, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1263940, reg. št. 18260, izdala UE Domžale. gnz-94121
Ojsteršek Aleš, Kanjuce 20, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001186023, reg. št. 43999. gnh-94514
Oraž Črešnar Milena s.p., Kovaška 7,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8581. gnu-93905
Orozovič Nino, Volkmerjeva 22, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34003, izdala UE Ptuj. gnr-94304
Orožim Vasja, Nad tovarno 23, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25046, izdala UE Žalec. gnx-94473
Ošaben Milavčič Vera, Šalek 82, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
152020, reg. št. 16164, izdala UE Velenje. gnr-94204
Pačnik Jan, Polanškova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489926, reg. št. 244853, izdala UE Ljubljana. gnn-94358

Pirc Miran, Belska cesta 56, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804601, reg. št. 33108, izdala UE Kranj.
gnj-94141
Počervina Marjan, Petane 6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
19826, izdala UE Novo mesto. gno-93932
Podgorelec Dragutin, Globoka 60, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 232470, reg. št. 3281. gnx-94148
Polak Mojca, Ulica Vide Pregarčeve 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234341, reg. št. 201717, izdala UE
Ljubljana. gnf-93966
Prebilič Jurij, Kosova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353205, reg. št. 124609, izdala UE Ljubljana. gnb-94495
Primožič Boštjan, Bezina 63, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9038. gnr-94029
Puc Martin, Vodnikova cesta 126, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284852, reg. št. 226754, izdala UE Ljubljana. gnk-94436
Rabuza Anica, Cesta Kozjanskega odreda 9, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 985314, reg. št. 40224. gnb-94420
Radin Staš, Dragonja 17, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
13477, izdala UE Piran. gnp-94306
Rakar Jaka, Kregarjeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
125008, reg. št. 224684, izdala UE Ljubljana. gnl-94185
Ramčilović Ismail, Bizeljska c. 9, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13067, izdala UE Brežice. gnp-94331
Ratej Zlatko, Tepanje 8, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13267. gns-94028
Ravnak Ignac ml., Migojnice 3, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257019, izdala UE Žalec. gnp-94231
Rebernik Albina, Jurčičeva ul. 15, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10106, izdala UE Radlje ob Dravi.
gno-94357
Rogina Damjan, Vorančeva 25, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 6332, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnv-94050
Rojc Luka, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, potrdilo o opravljenem CPP, št.
6054, izdala UE Nova Gorica. gnu-94026
Rok Leon, Gortanova 20, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27929,
izdala UE Nova Gorica. gnc-94294
Rotar Blanka, Polanškova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497256, reg. št. 96651, izdala UE Maribor. gni-94188
Rozman Nuša, Gasilska 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 804538,
reg. št. 14234. gnr-93929
Rozman Rok, Seidlova 30, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36653. gnc-94144
Rožič Iztok, Šegova 6, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 26392.
gnq-93930
Ruodi Andrej, Pot k Savi 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488897, reg. št. 140001, izdala UE Ljubljana. gnv-93950
Rupreht Andrej, vinska gora 20/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1310169, izdala UE Žalec. gnw-94228
Savelli Andrej, Šempas 142, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36038, izdala UE Nova Gorica.
gnm-94034
Selan Alen, Podlubnik 162, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23128, izdala UE Škofja Loka. gnw-94474
Semenič Alojz, Žihlava 5/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9084, izdala UE Gornja Radgona. gnq-94305
Sešek Primož, Ježa 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1366578,
reg. št. 178423, izdala UE Ljubljana.
gnn-94483
Simič Zoran, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484622, reg. št. 23048, izdala UE Ljubljana. gnn-94083
Skenderović Remzo, Trg komandanta
Staneta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1617218, reg. št. 216170,
izdala UE Ljubljana. gnb-94070
Sketelj Janez, Jesihov štradon 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685979, reg. št. 110284, izdala UE Ljubljana. gnh-94389
Skrt Jana, Kovačičeva 38/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9201, izdala UE Koper. gny-94172
Slanič Aleš, Radizel, Mariborska 102,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1378215, reg. št. 103284. gnw-94053
Slavinec Drago, Mali Brebrovnik 13, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BFG, reg.
št. 6598. gnn-94133
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Slovenc Niko, Ulica padlih borcev 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1200967, reg. št. 14004, izdala UE
Vrhnika. gnd-94493
Sluga Marko, Kebetova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492027, reg. št. 212817, izdala UE Ljubljana. gnq-94105
Smrdelj Jadranka, Trnje 80, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8879, izdala
UE Postojna. gne-93917
Smrekar Janko, Zgornja Besnica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1341110, reg. št. 126481, izdala UE
Ljubljana. gnh-94064
Srebočan Elizabeta, CBE 73, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
278163, reg. št. 3744, izdala UE Metlika.
gny-94147
Strauss Milenka, Ul. bratov Greifov 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 716021, reg. št. 51372. gni-93988
Struna Marko, Lipce 61, Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1424181, izdala UE Jesenice. gnm-94184
Škerget Silvester, Sveti Jernej 23, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6323. gnc-94394
Špeglič Renata, Ivenca 3, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 181728,
reg. št. 29730. gnq-94455
Štalc Franc, Kropa 140, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 349034,
reg. št. 9090. gny-93922
Štrajhar Mojca, Zgornji Tuhinj 57/a, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22222, izdala UE Kamnik. gnr-94254
Štravs Irena, Kadilnikova ulica 3/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934188, reg. št. 163977, izdala UE Ljubljana. gnr-94379
Štrukelj Antonija, Ulica v Kokovšek 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1454035, reg. št. 69055, izdala UE
Ljubljana. gng-93965
Šuligoj Slavica, Modrej 49, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1289511,
izdala UE Tolmin. gni-94163
Šušteršič Majda, Medno 3/a, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298248, reg. št. 194411, izdala UE
Ljubljana. gnk-94211
Taljan Franc, Grlava 22/a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1207994, reg. št. 9714, izdala UE
Ljutomer. gnc-94169
Tomazin Mojca, Krnica 63, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1355811, reg. št. 27136. gne-94146
Tomažič Silvija, Kojsko 16/c, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
25031, izdala UE Nova Gorica. gnj-94162
Tonič Anja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 32731. gnp-94156

Toplak Bojan, Rapočeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1533957, reg. št. 74501, izdala UE Maribor. gnf-94241
Torkar Matej, M. Kogoja 1/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34851, izdala UE Nova Gorica. gnz-94296
Turk Elvis, Sv. Anton, Klanec 5, Pobegi,
vozniško dovoljenje, št. 22809. gnr-94279
Tuvič Milorad, Čopova 15, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1562087, reg. št.
49417. gnq-94055
Utroša Branko, Cesta 6. maja 5, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
46694, izdala UE Ljubljana. gnh-94014
Vagaja Sebastjan, Goljarjeva pot 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653623, reg. št. 195266, izdala UE Ljubljana. gnv-94075
Večernik Tanja, Sokolska 31, Maribor,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 63/2002. gne-94367
Vergan Maksimiljan, Plavje 90, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 3762.
gnv-93925
Vergelj Miha, Na trati 51, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 628152,
reg. št. 15822. gnx-93923
Vičentič Polič Mirko, Teslova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455490, reg. št. 172397, izdala UE Ljubljana. gnf-94516
Voler Irena, Pod Gonjami 108, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7869,
izdala UE Ravne na Koroškem. gns-94303
Vrbnjak Vera, Ravenska 25, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8847,
izdala UE Lendava. gnh-93939
Zalar Klavdijo, Stara cesta 12, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGF, št. S
790702, reg. št. 7454, izdala UE Cerknica. gno-94257
Završnik Gašper, Radegunda 4, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
9803. gnw-94049
Zelenik Nina, Rancarska 16, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443584, reg. št. 104498. gni-94363
Zidarič Blaž, Markova ulica 5, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 001319031, izdala UE Tolmin. gnd-94293
Zorc Gregor, Pod hribom, Cesta 3/1,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1263038, reg. št. 20813, izdala UE
Grosuplje. gnu-94376
Zorko Anton, Škedenj 14, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 8222. gnt-94152
Zorko Uroš, Pokopališka 2, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1338957, reg. št.
40912. gnc-94419
Žaja Sabina, Ribniška ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802485, reg. št. 86092, izdala UE Maribor. gnj-94237
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Rupnik Irena, Kladnikova 7, Sevnica, zavarovalno polico, št. 428798, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-93912
Sokler Ivan, Kamniška cesta 11, Domžale, zavarovalno polico, št. 00101444851
- 50% bonus, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-94416
Starešinič Stanko, Cerkvišče 3, Gradac,
zavarovalno polico, št. 428979, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-94171
Strmčnik Bojan, Šmartno 79, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št.
410478. gnn-94158
Štrukelj Franc, Partizanska ulica 11, Tržič, zavarovalno polico, št. 899364, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-94042
Vinkovič Aleš, Črnivec 18/e, Brezje, zavarovalno polico, št. 871089, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnm-94259
Zajc Jože, Ljubljanska cesta 33, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 850626, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-94468
Zore Vesna, Jelendol 9, Tržič, zavarovalno polico, št. 843157, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gno-93907

Kastelic Marija, Lahova cesta 8, Šmarje-SAP, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1975, izdano na ime Jevnikar Marija.
gnz-94371

Melanšek Mitja, Žarova 14, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj Gradec. gno-94207

Spričevala

Naberšnik Mateja, Kamniška 34, Maribor, spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta 1997. gnl-94035
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Žorž Jože, Poddraga 90/a, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
362948, izdala UE Ajdovščina. gnj-94487

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
PE Celje, preklicuje veljavnost naslednje zavarovalne police – obrazca stroge evidence: mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila ZK SLO-01 št. 793534.
Ob-75136
Brce Tadej, Cesta Jaka Platiše 11, Kranj, zavarovalno polico, št. 812235, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-93913
Ernst Zlatka, Rašiška 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 478208. gns-94403
Jejčič Iztok, Pot k Ribniku 20, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 718250, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-94041
Kastelec Danilo Lado, Dobrunjska cesta
52, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
845787, izdala zavarovalnica Tilia.
gnh-94314
Kobal Carmen, Murnova ulica 7, Domžale, zavarovalno polico, št. 0010488113,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-94087
Kojek Anka, Obala 97, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št. 1000250.
gnt-94277
Korenč Andrej, Ravnik pri Hoterdšici 4,
Hotedršica, zavarovalno polico, št. 957448,
izdala zavarovalnica Adriatic. gno-94157
Korošec Martina, Žička cesta 35, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
00101432186, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Celje. gnq-94280
Krajnc Dušan, Jenkova 16/b, Celje, zavarovalno polico, št. 432237, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-94043
Križman Marika, Šarhova ulica 30, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 474021, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-94318
Križmančič Igor, Podsmerka 20, Dobrova, zavarovalno polico, št. 702164, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-93953
Lukan Igor, Grmičeva ulica 9/a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 778832, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu-94276
Maček Adrijana, Bevkova 4, Poljčane,
zavarovalno polico, št. 432137, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-94136
Neralič Biserka, Gotska 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 444518, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-94016
Pader Carmen, Kašova ulica 6, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. 443654.
gnm-93909
Rakuša Zdenka, Cvetkovci 19/a, Podgorci, zavarovalno polico, št. AO 460578,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnr-94404

Aš Franc, Pod Cvingerjem 20, Dolenjske
Toplice, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Novo mesto - gradbeni tehnik.
gng-94140
Črešnik Martin, Zgornja Kapla 30, Kapla, spričevalo o končani OŠ Kapla, izdano
15. 6. 1992. gnl-94239
Drobnič Martina, Mrzlava vas 3/c, Krška
vas, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Brežice, izdano leta 1992 in
1994. gns-94003
Dumenčič Katja, Volovnik 11, Leskovec
pri Krškem, indeks, št. 11110090085, Višje strokovne šole - Ekonomska šola Novo
mesto. gnp-94381
Fortuna Mateja, Pristavica pri Vel. Gabru
19, Veliki Gaber, spričevalo 4. letnika STOGŠ Kranj, izdano leta 1998. gng-94465
Friškovec Primož, Cesta X/35, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in
tehniške strojne šole Velenje, izdano leta
1998. gnv-93954
Godec Iztok, Stepišnikova 7, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 18000888, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gng-94115
Gradišnik Mitja, Ribniška 4, Ljubljana,
indeks, št. 20980540, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-93944
Hamberger Sabina, Bergantova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnf-94266
Hočevar Alojz, Dol. Dole 4, Škocjan, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole, izdano leta 1982.
gni-94038

Khakhonina Ksenija, Borutova 9, Ljubljana, indeks, št. 21012763, izdala Fakulteta za družbene vede. gnc-93969
Kristan Robert, Vrbno 66, Šentjur, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje tehnične
šole, izdano leta 1985, 1986 in 1987.
gnk-94386
Kunstelj Bernarda, Poklukarjeva 14, Ljubljana, indeks, št. 01098027, izdala Pedagoška fakulteta. gnd-94243
Kuralt Štefka, Trboje 114, Kranj, diplomo Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v
Ljubljani, št. 5405, izdana 17. 9. 1985.
gnk-94261
Lepojić Boris, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, indeks, št. 01000011, izdala Pedagoška fakulteta. gny-94247

Novinec Enej, Kampel 5/c, Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje pomorske šole Portorož. gnz-94396
Podgornik Zdravko, Gosposvetska cesta 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1966. gnl-94410
Pucelj Peter, Goriča vas 30, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 2002. gnt-94477
Štefane Stanislav, Partizanska cesta
101, Oplotnica, spričevalo 2. letnika Kovinarske šole Zreče - obdelovalec kovin, izdano leta 1998. gnl-94160
Tisaj Ivan, Mije Smoleka 2, Goričan, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
izobraževalni center v Ljubljani, izdano 28.
3. 1980. gny-93951
Vrbinc Špela, Ul. 30 divizije 5, Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske in gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1993 in 1994. gnw-94274

Ostali preklici
Bešić Djevad, Stmeckijeva ulica 24, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-94500
Carnelutti Jan, Maistrova ulica 14, Ljubljana, knjižico za brezplačno vožnjo vojnega
veterana, št. NO - 1308, izdana 18. 5. 2001
pri UE Ljubljana - izpostava Center.
gnu-94251
Cerkvenik Simon, Pohorskega bataljona
8, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-94186
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Čejvanović Sulejman, Sketova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-94167
Debelak Vanda, Delavska cesta 50, Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1045074. gnv-94400
Hočevar Janez, Dornice 7/a, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 2653, izdal LPP.
gne-94342
Hodžić Edhem, Bihač, BIH, delovno knjižico. gng-94190
Hren Štefan, Notranjska cesta 53, Logatec, delovno knjižico. gnx-94123
INTEREUROPA D.D. KOPER, Filiala transport, Vojkovo nabrežje 32, Koper-Intereuropa, licenco št. 0000375 z dne 17. 11.
1997 za tovorno vozilo Mercedes Benz Actros 2543 L z reg. oznako KP 66-32P.
gni-94138
Ivanović Nataša, Voduškova 23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 8010891, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gne-94067
Jakše Boštjan, Šišenska cesta 27, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-94443
Kolar Džangira, Marinkov trg 12, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-94319
Kunstelj Bernarda, Poklukarjeva 14, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01098027, izdala Pedagoška fakulteta.
gnb-94245
Lepojić Boris, Glinškova ploščad 7, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
01000011, izdala Pedagoška fakulteta.
gnw-94249
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Lukin Mladen, Malija 39, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-11422/99, VČ 6462/99,
izdano 26. 11. 1999. gnp-93906
Nahtigal Roman, Šorlijeva ulica 19, Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1042/01, VČ 4168.
gnq-94380
Novak Adrijan, Zariška ulica 4, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 230A0066, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnk-94236
Pinculič Jožef, Šolska ulica 16, Mozirje,
vpisni list za čoln, št. 02/03-3772/97 z
dne 19. 6. 1997. gnb-93945
Pirmanšek Andrej, Malgajeva ulica 4, Velenje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6133/98, VCUČ-609/98
z dne 16. 4. 1998. gnr-94179
Planinc Milan, Liminjanska 63, Portorož
- Portorose, spričevalo o usposobljenosti
za obvladovanje množic št. 00123.
gnp-94281
Planinc Milan, Liminjanska 63, Portorož
- Portorose, spričevalo o varnosti potnikov
in tovora št. PP123. gno-94282
Planinc Milan, Liminjanska 63, Portorož
- Portorose, spričevalo o obvladovanju izrednih razmer in vedenja ljudi št. SS123.
gnn-94283
Pregelj Mojca, Polževa 6, Ajdovščina,
delovno knjižico. gno-94132
Rus Niko, Gradac 132, Gradac, delovno knjižico, reg. št. 3428, ser. št. 975658,
izdana 22. 9. 1971. gnk-94036

Savič Daniel Aljoša, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-94313
Serdinšek Jože, Kamniška 46, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-94233
Strajnar Cvetka, Šentjošt 56, Horjul, delovno knjižico. gnn-94312
Škrlj Alojzij, Emilija Driolia 7, Izola - Isola, vpisni list za čoln, št. 01-03-474/79 za
čoln z reg. oznako PI-1367. gnv-94275
Šonc Mojca, Nadanje selo 50, Pivka,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1135097. gnk-93911
Štingl Romeo, Kamniška 48, Maribor,
vpisni list za čoln, št. 01-03-734/1196, izdan 31. 7. 1996. gnl-94039
Toni Miklavž, Knezova ulica 16, Ljubljana, delovno knjižico. gni-94338
TPV AVTO d.o.o, Kandijska 60, Novo
mesto, uradno potrdilo za registracijo avtomobila Megane Cabriolet 2,0, št. šasije
VF1EAOCO527128339 po knjigovodskem
vpisu, št. 10267 od 12. 7. 2002.
gny-94047
Urh Miranda, Nahtigalova ulica 9, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 132/D-39/83 z dne 15.- 12. 1983,
izdalo Ministrstvo za zdavstvo. gns-94453
Žabkar Stanislav, Cesta na Markovec 51,
Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št.
02/13-1899/8-77/80/ z dne 22. 4. 77..
gnl-93910
Žibert Vinko, Žabnica 88, Notranje Gorice, orožni list, št. 5024, velja od 8. 4. 2002
do 8. 4. 2012. gnr-94454
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Priporočamo

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa
in

SODNEM REGISTRU

Obsežne dopolnitve zakona o gospodarskih družbah so bile za novega sodnika
dr. Marka Brusa izziv, da se je sistematično, od točke do točke, lotil razlage
obširnega zakona. Pri tem posebej opozarja na vse nove zakonske določbe, na
njihov izvor in pomen, tako da je njegov avtorski prispevek v tej knjigi že zasnova
komentarja zakona.
Ker v uvodnih pojasnilih dr. Brus posebej opozarja na drugo zakonodajo na področju
gospodarskega prava, sta v tej knjigi, poleg zakona o sodnem registru, objavljena
tudi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in del zakona
o finančnem poslovanju podjetij, ki vsebuje določbe o izbrisih gospodarskih družb iz
sodnega registra brez likvidacije.
Cena 5154 SIT z DDV

10562
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
IN SODNEM REGISTRU
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe
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Pravkar izšlo

dr. Miro Cerar

KAKO ŠTUDIRATI
PRAVO
“Knjiga je vodnik skozi študijske težave, ki jih morebiti imate, pa niti ne veste, zakaj.
Je tudi pomoč pri premostitvi občutkov nesposobnosti, neprimernosti, dvomov vase.
Podarja vam številne odgovore. Čeprav vam ne bo nikoli uspelo izpolniti vseh
napotkov in upoštevati vseh nasvetov, ki jih ponuja ta knjiga, sprejmite izziv, oborožite
se z raziskovalnim pogumom, h kateremu vas nagovarja avtor, vzemite knjigo v roke
in si postavite tista vprašanja, ki so prava za vas!”
Doc. dr. Katja G. Šugman v predgovoru k prvi slovenski knjigi, ki študentom pravnih fakultet
razkriva skrivnosti znanega reka, da se je tudi učiti treba naučiti.
Cena 6076 SIT z DDV
10585
(za študente je ob predložitvi indeksa cena 4861 SIT z DDV v knjigarnah Pravica na Pravni fakulteti
v Ljubljani in Uradni list na Slovenski 9)
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