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Popravek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)

Ob-77383
V objavi razpisa za ustanovitev in zagon
Visoke strokovne šole za orodjarstvo, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76867, se 8. (a) točki na
koncu doda ime kontaktne osebe, ki je mag.
Miran Gajšek, tel. 03/426-56-06.
Regionalna razvojna
agencija Celje, d.o.o.

ZJN-12.B

Popravek
Št. 2866/02
Ob-77334
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 18/02 “dobava in montaža
vakumskih odklopnikov 20 kV s krmilnimi
omaricami za zunanjo montažo ter vključitev
v obstoječi sistem daljinskega vodenja v obdobju 2002/2003“, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002,
Ob-75313, se spremenijo naštete točke, ki
se pravilno glasijo:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 17. septembra 2002, in sicer vsak delovni dan od
8. do 14. ure.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 17. septembra
2002 do 10. ure, ponudbe oddane po tem
roku ne bodo upoštevane.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. septembra 2002 ob 11. uri v sejni sobi družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII
v Ljubljani. Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
ostanejo vsi dokumenti, navedeni v citirani objavi in vse zahteve v zvezi z njimi,
pri čemer se starost dokumentov določi
glede na novi datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: upoštevati je potrebno novi datum odpiraja ponudb, ostalo
ostane nespremenjeno.
16. Morebitne druge informacije o naročniku: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovane do 12. septembra 2002,
– vsa ostala določila v razpisni dokumentaciji ostanejo še najprej v veljavi,

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
Razveljavitev
Ob-77379
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,
Ljubljana, razveljavlja javni razpis po odprtem postopku za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo adaptacije kuhinje, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66 z
dne 26. 7. 2002, Ob-74856.
Naročnik, Onkološki inštitut Ljubljana, bo
javni razpis ponovil.
Onkološki inštitut Ljubljana
Preklic
Št. 326/3-5/2002
Ob-77355
Naročnik, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, preklicuje naročilo za blago – čiščenje vseh bolnišničnih prostorov (odprtih in zaprtih) in notranjega
transporta po ZJN-1, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 78 z dne 6. 9. 2002, Ob-76827.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Popravek
Ob-77386
V objavi javnega razpisa za pripravo bal
za skladiščenje ostalih odpadkov, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 78 z den 6. 9. 2002,
Ob-76868, št. 17/2002 se vrednost opreme v odstavku: podsklop B1) točke 3(b)
nabava, dobava, montaža in zagon investicijske opreme pravilno glasi: v vrednosti največ 160 mio SIT.
Snaga, javno podjetje,
d.o.o., Maribor

Leto XII

– do naštetih sprememb je prišlo zaradi
naročnikovih objektivnih razlogov.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Popravek
Št. 53/02
Ob-77358
V javnem razpisu za prehrambeno blago
po sklopih, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 6. 9. 2002, Ob-76754, Št.
51/02, stran 6251 se 8. (a) točka pravilno
glasi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 30. 9. 2002 do 12. ure.
Dijaški dom Novo mesto
Ob-77070
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Mislinja, Gozdarska cesta 9, 2382 Mislinja.
2. Naslov naročnika: Gozdarska cesta
9, 2382 Mislinja, tel. 041/330-173.
3. a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža nadgradnje gasilske cisterne
GVC 16/30. na šasijo MAN 14.285 LAC.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni možno.
4. Kraj dobave: Gasilski dom Mislinja,
Gozdarska cesta 9, 2382 Mislinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Krebl Rudolf, Sejmišče 7, 2382 Mislinja, tel. 041/330-173.
b) Čas, v katere se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 17. in 20. uro ob predhodni najavi na
tel. 041/330-173.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša: 10.000 SIT (DDV je vključen)
virmansko
nakazilo
na
ŽR
št.
20470-0018748693. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom
(položnica, virman), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 10. 2002 do
15. ure.
b) Naslov, kakor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilski dom Mislinja, Gozdar-
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ska cesta 9, 2382 Mislinja, Zapečatene
ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Javni razpis” – “gasilsko vozilo – ne
odpiraj.”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 2002 ob 16. uri v Gasilskem domu
Mislinja, Gozdarska cesta 9, Mislinja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
vozila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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: dobava blaga najkasneje
v 120 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 25. 11. 2002; predvidena odločitev o sprejemu ponudbe 25. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: določena v razpisni dokumentaciji (cena, garancijska doba, plačilni pogoji, reference, rok
dobave).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo Mislinja
Št. 425
Ob-77074
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
računalniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop - 1. namizni računalniki - 90 kosov,
2. zmogljivejši namizni računalniki - 25 kosov;
II sklop - 1.prenosni računalniki - 5 kosov;
III. sklop - 1. tiskalniki - 60 kosov.
Ponudnik lahko odda ponudbo za celoten predmet javnega naročila ali po posameznih sklopih.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec leta
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 21. oktobra 2002 .
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila številka: 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. oktober 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. oktober 2002 ob 12. uri v predavalnici I., v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora veljati do 23. 2. 2003.
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): /
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: vsi dodatni pogoji, poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. čl. ZJN-1,
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 2. 2003, predvideni datum odločitve-konec leta 2002.
Merila za ocenitev ponudb: II.sklop ponudbena cena - 100%; I. in III. sklop ponudbena cena - 85% in dodatna brezplačna oprema - 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 371-02-46/02-0406
Ob-77082
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– osebno vozilo karavan na 4 kolesni
pogon od 1.500 do 1.600 ccm 4 vozila,
– osebno vozilo karavan od 1.500 do
1.600 ccm 1 vozilo,
– enoprostorsko vozilo od 1.600 do
1.800 ccm 2 vozili.
Natančen tehnični opis vozil je razviden
iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 24,400.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-

paj: javno naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:
– sklop A – ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 11,800.000 SIT osebno vozilo karavan na 4 kolesni pogon
od 1500 do 1600 ccm: 4 vozila,
– sklop B – ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 3,300.000 SIT osebno vozilo karavan od 1500 do 1600
ccm: 1 vozilo,
– sklop C – ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 9,300.000 SIT enoprostorsko vozilo od 1600 do 1800
ccm: 2 vozili.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni rok
je 3 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/369-52-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 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: 7. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana; v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
2002 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba št. 72.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
Opozorilo: če ponudbena vrednost vseh
sklopov z vključenim DDV, za katere konkurira ponudnik, presega 30,000.000 SIT,
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe in izjavi banke, da bo
dala bančno garancijo za dobro izvedbo posla in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.
Oblika finančnih zavarovanj je natančneje določena v razpisni dokumentaciji.
a) garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno
zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini 2% od ocenjene vrednosti javnega razpisa z vključenim DDV oziroma od ocenjene vrednosti za sklop(e) javnega razpisa na katerega(e) konkurira ponudnik. Rok veljavnosti mora biti do 11. 11.
2002. V primeru, če izbrani izvajalec ne
sklene pogodbe z naročnikom, le-ta vnovči
garancijo, ne glede na to ali je naročnik
utrpel škodo ali ne.
b) garancija za dobro izvedbo posla
Bančno garancijo za dobro izvedbo posla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 2% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe.
Veljavnost garancije mora biti še tri mesece
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po uspešni primopredaji predmeta pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo
garancije za dobro izvedbo posla. V razpisni
dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti
izjavo banke, da bo izdala to garancijo.
c) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešni primopredaji predmeta pogodbe izročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer v višini 2% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije
je za 1 dan daljši kot garancijski ali jamčevalni rok. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do
naročnika v času garancijskega roka. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije. V razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo.
Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije, krije
ponudnik. Kolikor ponudnik, ki bi glede na
seštevek ponudbenih vrednosti sklopov za
katere konkurira, moral predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe in izjavi banke v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, le-teh ne predloži, se ponudba
izloči iz nadaljnje obravnave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupnina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovorne osebe pravosodnih organov podpisanih in žigosanih dobavnic oziroma primopredajnih zapisnikov. Računi in dobavnice so izdani ločeno glede na lokacije pravosodnih organov.
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 izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu 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:
13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik)
13.1.2.1. Originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.
13.1.2.2. Priglasitveni list začetka poslovanja, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izda-

Št.

na pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco. Predložitev samo enega dokumenta ne bo pomenilo izpolnitev pogoja.
13.4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.
13.7. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika
13.7.1. Za pravne osebe
13.7.1.1. Obrazec BON-1/P za gospodarske družbe oziroma ustrezen obrazec
BON-1 za druge pravne osebe (zavodi, inštituti) s podatki in kazalniki za leto 2001 ter
obrazec BON-2 za gospodarske družbe in
za druge pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja).
13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno.
13.7.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik)
13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transkacijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
13.7.2.2. Napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto.
13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno.
13.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi
13.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obrazce-reference s strani naročnikov.
13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje kakovosti (opis, predložijo se morebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
standardih.) ter morebitnih študijskih in raziskovalnih zmogljivosti.
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13.8.4. Izjava ponudnika, da zagotavlja
minimalno 5 lastnih in pooblaščenih servisov v RS in spisek lastnih in pooblaščenih
servisov po zaporednih številkah.
13.9. Izjava ponudnika, da bo vozila dobavil v roku 3 dni po sklenitvi pogodbe.
13.10. Potrdilo Carinske uprave RS, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova carinskih in drugih dajatev, določenih
z zakonom. To potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
13.11. Dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni uradni prodajalec vozil, ki jih ponuja
13.12. Izpolnjevanje vseh ostalih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
9. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri izboru najugodnejšega ponudnika bo naročnik upošteval, kot merilo za ocenitev ponudbe, najnižjo ceno.
Kot najugodnejša bo za vsak sklop štela
ponudba, ki bo imela v tem sklopu najnižjo
ceno.
V primeru, da več ponudnikov za posamični sklop ponudi enako ceno, bo naročnik štel kot najugodnejšo ponudbo tisto ponudbo, pri kateri bo ponudnik za zahtevani
dve referenci, po vrednosti v njunem seštevku, izkazal višjo vrednost.
Naročnik bo za ocenjevanje upošteval le
ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 11392
Ob-77106
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/420-10-00,
faks
03/548-50-23.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago –
OPGW Celje-Šentjur-Rogaška Slatina –
strelovodna zaščitna vrv z optičnimi
vodniki – nabava vrvi z obešalnim priborom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: skladišče Lava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 2 do 3
mesece od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-10-00, v sobi 408/IV, dodatne
informacije pa pri Radetu Kneževiču, tel.
03/420-13-91.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (skupaj z
DDV), na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko
1207, ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 2002 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe ali depozit na
transakcijski račun, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
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: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference,
– zagotovitev kvalitete,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d.,
Rade Kneževič, univ. dipl. inž. el., tel.
03/420-13-91.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2002.
Elektro Celje, d.d.
Št. 87/2002
Ob-77110
1. Naročnik: JZ Osnovna šola Marjana
Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče.
2. Naslov naročnika: JZ Osnovna šola
Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5,
1433 Radeče, tel. 03/56-80-100, faks
03/56-80-110, e-pošta: os.radece@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
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3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče in Enota Vrtec, Kolenov graben 6,
1433 Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ Osnovna
šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5,
1433 Radeče - v tajništvu šole, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, dodatna pojasnila
in informacije pa ponudniki dobijo pri ravnateljici Simoni Zupančič, tel. 03/56-80-102
oziroma 03/56-80-100 - tajništvo, faks
03/56-80-110, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 10. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 16. 9. 2002
dalje vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na transakcijski račun
št. 01299-6030676707.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 2002 ob 10. uri v prostorih JZ
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno 2x
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 8 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– kvaliteta izdelkov - 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik - 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 3 točke,
– celovitost opisa - 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika - 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče
Št. 2020-09-02-007
Ob-77112
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-pošta: ursiks@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiven nakup oblačil za obsojence, posteljnine, vzmetnic, natikačev, ter kuharskih oblačil in obutve.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal naročilo po sklopih.
Sklopi so:
– oblačila za obsojence,
– posteljnina,
– vzmetnice,
– natikači,
– kuharska oblačila in obutev.
4. Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 15. 11. 2002 do 15. 11. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je
določen za oddajo ponudb vsak delovni
dan od 9. do 14. ure. Po pošti pa tudi
pošljemo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 10. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 10. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika v Ljubljani na Tivolski 50 (13. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, če bo ponudba višja od 30
mio SIT.
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Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
minimalno 30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik tega ne predvideva.
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 velja do
31. 12. 2002, naročnik bo predvidoma
odločil o sprejemu ponudbe do 5. 11.
2002.
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: 5. 9. 2002.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

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): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: osnovno merilo je cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Brezovar Tomo, 01/232-07-67 interna 202 ali faks 01/232-19-48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
RS, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve

Št. 36/02
Ob-77155
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pralnice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Maribor, Panonska, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 10.
2002 do 30. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska
54/I, 1000 Ljubljana, Brezovar Tomo,
01/232-07-67, razpisna dokumentacija se
prevzema v tajništvu Sektorja za investicije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Št. 35/02
Ob-77156
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža kuhinje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Maribor, Panonska, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 10.
2002 do 30. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska
54/I, 1000 Ljubljana, Brezovar Tomo,
01/232-07-67, razpisna dokumentacija se
prevzema v tajništvu Sektorja za investicije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54/I, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 2002 ob 14. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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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): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: osnovno merilo je cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Brezovar Tomo, 01/232-07-67 interna 202 ali faks 01/232-19-48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
RS, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
Št. 08/2002
Ob-77158
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: zaščitni čevlji, zaščitne rokavice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop 1. čevlji – nizki brez zaščitne
kapice z grobim podplatom,
– sklop 2. čevlji – nizki brez zaščitne
kapice z lažjim podplatom,
– sklop 3. čevlji – visoki delovni z zaščitno kapico,
– sklop 4. čevlji – povišani zimski delovni brez zaščitne kapice,
– sklop 5. čevlji – povišani letni delovni
brez zaščitne kapice,
– sklop 6. rokavice kratke usnjene,
– sklop 7. rokavice zimske kratke usnjene.
Dobavitelj lahko odda ponudbo za celoten razpis ali za posamezen sklop.
4. Kraj dobave: lokacije Slovenskih železnic d.d. v Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: november 2002, konec: november 2003, v
primeru zagotovljenih finančnih sredstev bo
z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelovanje še za nadaljnji dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1
29 14 544 (Rado Usenik), faks 00386 (0)1
29 14 833.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.600 SIT z DDV
– virman
na
transakcijski
račun
02923-0019346887, pri NLB d.d., Ljubljana, tuji pa 32 EUR na devizni račun NLB
(01000-0000200097-900-7100-978-59383/4).
Opomba: ponudniki, ki so sodelovali pri
predhodnem razpisu, prejmejo razpisno
dokumentacijo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 10. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo (tajništvo), Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 2002 ob 11. uri, SŽ d.d., Center
za nabavo (sejna soba št. 606), Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti
ponudbe (če je ponujena vrednost
30,000.000 SIT ali več).
Menica v višini 5% od vrednosti ponudbe (če je ponujena vrednost manjša od
30,000.000 SIT).
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev,
– da predloži certifikate in dokazila iz
katerih je razvidna kakovost ponujenih izdelkov.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja.
Predvideni izbor dne 21. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost artikla, konkurenčnost cen, reference
in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
14. 6. 2002, Ob-71918.
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18. Datum odposlanja zahteve za
objavo: /
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 04/02
Ob-77165
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34 1230
Domžale, faks 729-54-50, tel. 729-54-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.
4. Kraj dobave: Domžale, Savska 34.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek najkasneje 15. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Matej Kovačič, faks 729-54-50, tel. 729-54-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro (tajništvo).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT;
TRR
18300-0012119440.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JKP Prodnik d.o.o., Savska 34
1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2002 ob 10. uri, na naslovu
JKP Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 3.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev, garancija, rok dobave, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Matej Kovačič, faks 729-54-50, tel.
729-54-40.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Domžale

Št. 101-02/03-02
Ob-77221
1. Naročnik: Energetika Vransko d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vransko 66,
3305 Vransko, tel. 03/70-34-142, faks
03/70-34-158, ludvik6@email.si
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in montaža kotlov in opreme na lesno
biomaso za “Kotlovnico Vransko“ v kraju Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: “Kotlovnica Vransko“ v
kraju Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
mesec oktober 2002, zaključek del – julij
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, Ludvik Krajnc, GSM 041/504-025, faks.
03/70-34-158.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu z dogovorom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 15.000 SIT na transakcijski račun 251009708130116 pri Probanka d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sobota 5. oktober
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Vransko d.o.o.,
Vransko 66, 3305 Vransko, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
razpis Kotli za kotlovnico Vransko“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
7. oktobra 2002 ob 13.30 na sedežu
Energetike Vransko d.o.o., Vransko 66,
3305 Vransko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT.
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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve 11. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v 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: 5. september 2002.
Energetika Vransko, d.o.o.,
Vransko
Št. 101-02/04-02
Ob-77224
1. Naročnik: Energetika Vransko d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vransko 66, 3305
Vransko,
tel.
03/70-34-142,
faks
03/70-34-158, ludvik6@email.si
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža toplotnih podpostaj in nadzornega sistema za daljinsko ogrevanje
kraja Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: kraj Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek –
mesec oktober 2002, zaključek del – september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, Ludvik Krajnc, GSM 041/504-025, faks
03/70-34-158.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu z dogovorom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 15.000 SIT na transakcijski račun 251009708130116 pri Probanka d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sobota 5. oktober
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Vransko d.o.o.,
Vransko 66, 3305 Vransko, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
razpis Toplotne podpostaje“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek 7. oktobra 2002 ob 14.30 na sedežu Energetike
Vransko d.o.o., Vransko 66, 3305 Vransko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT.
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 (zakon o javnih naročilih, 47. člen): navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve 11. 10. 2002.

Št.

15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. september 2002.
Energetika Vransko, d.o.o.,
Vransko
Št. 40/02
Ob-77235
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-92-13,
telefaks 01/588-925-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
motornih vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava motornih vozil za obdobje enega leta od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko,
II. nadstropje, soba 211. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno zahtevo po faksu št. 01/588-92-27 ali po
elektronski pošti na naslovu: “vital.hribar@energetika-lj.si“. Kontaktna oseba je Vital Hribar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.:
17000-0000053775 s sklicem na št.
200-40-02. Plačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 10. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374 1001 Ljubljana ali osebno v oddelek za logistiko Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, II. nadstropje, soba 211.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na podlagi izstavljenih računov za dobavljena motorna vozila iz predmetne razpisne dokumentacije v roku najmanj 30 dni od datuma izstavitve posameznega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje;
– izbor motornih vozil;
– nakup po sistemu “staro za novo“;
– celovitost ponudbe;
– letnik izdelave motornih vozil;
– garancija za motorna vozila;
– servis motornih vozil v garancijski
dobi;
– dobava motornih vozil za povezane
družbe;
– koncesija (status) ponudnika;
– prospekti, katalogi in tehnična dokumentacija;
– asistenca na cesti - 24 ur;
– nadomestno motorno vozilo;
– letni obseg prihodkov;
– plačilni pogoji;
– dobavni rok;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 12. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 65%;
– rok plačila – 5%;
– reference – 10%;
– lastni oziroma pooblaščeni servisi –
10%;
– dobavni rok – 5%;
– garancijska doba za prerjavenje – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 63
Ob-77238
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 čelna
električna viličarja, 1 ročni električni viličar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop čelna električna viličarja, 2. sklop
električni ročni viličar.
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov trg 10, Maribor ali s
priporočeno pošiljko na naslov Pošta Slovenije, d.o.o., nabavna služba, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 2002 ob 11. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
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: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da v
zadnjih treh mesecih ni imel blokiran račun
več kot 5 dni, da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve 18. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena po sklopu.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 17123-04-403-64/2002 Ob-77239
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-5125, faks
01/472-57-91.
(a) Vrsta in količina blaga: nakup 4
stanovanj, in sicer:
– sklop 1: 3 stanovanj na območju mesta Ljubljana,
– sklop 2: 1 stanovanje na območju mest
Koper ali Izola ali Piran.
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Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
stanovanja:
– stanovanja morajo biti 2-sobna do 2 in
pol-sobna;
– stanovanja morajo biti predvidoma velikosti med 50 in 57 m2;
– stanovanja morajo biti opremljena s
centralnim ogrevanjem, telefonskim priključkom, antenskim oziroma kabelskim priključkom za televizijo;
– stanovanja ne smejo biti podstrešna ali
mansardna;
– stanovanja ne smejo biti starejša več
kot 15 let;
– stanovanja morajo biti v najmanj 8-stanovanjskem objektu;
– prostori v stanovanju morajo biti funkcionalno razporejeni;
– stanovanja morajo biti redno vzdrževana;
– stanovanja morajo biti vpisana v zemljiško knjigo ali pa morajo imeti vse originalne
in overjene kupne pogodbe od prvega lastnika naprej; v primeru, da je stanovanje
novogradnja, mora imeti gradbeno dovoljenje, overjeno pri notarju ali vpis v zemljiško
knjigo ali potrdilo, da je stanovanje v postopku vpisa v zemljiško knjigo;
– zaželena je sodna cenitev stanovanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo predmet javnega razpisa
ponuditi v celoti ali po posameznih sklopih
ali posamezno stanovanje iz posameznega
sklopa.
4. Kraj dobave in montaže: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko v ponudbi ponudijo eno stanovanje ali več različnih stanovanj, ki pa
morajo ustrezati zahtevam naročnika v razpisni dokumentaciji.
6. Datum in predvideni rok predaje stanovanja: rok za predajo stanovanja naročniku v last in posest oziroma rok vseljivosti
mora biti največ 45 dni po plačilu celotne
kupnine s strani naročnika, vendar najkasneje do 4. 1. 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:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40306402.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 10. 2002,
najkasneje do 10. 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 8. 10.
2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov (pravne osebe), ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju. Predstavniki ponudnikov (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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: za 80% kupnine najmanj 30 dni od
dneva uradnega prejema originalne in od
notarja overjene pogodbe s strani ponudnika, za 20% kupnine po predaji stanovanja
naročniku v last in posest z zapisniško primopredajo stanovanja.
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.
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 25. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena za m2 stanovanjske površine, starost stanovanja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Ministrstvo
za notranje zadeve
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Št. 405-80/2002
Ob-77240
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
vgradnja in priklop opreme za objekt
Znanstveno raziskovalno središče RS
Koper.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
4. Kraj dobave: objekt Znanstveno raziskovalni center RS Koper, Garibaldijeva 1,
Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek –november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: RS, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, dodatne informacije: Branka Arnautovič, 01/244-11-76, faks 01/244-12-69.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačilo na transakcijski račun Proplus d.o.o., Maribor, pri
NKBM, št. 04515-0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 2002 do 10.
ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 2002 ob
13. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, 1000 Ljubljana, Urad za investicije,
Trubarjeva 3/V, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS
in razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 30. 10. 2002.

Št.

15. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta je možen po predhodni najavi pri Sandri Baškin, ZRS RS Koper,
tel. 05/663-77-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 7/01
Ob-77266
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strokovna literatura.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. dobava tuje periodike,
2. dobava baz podatkov na CD romih.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti po predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/331-15-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
na TRR št. 01100-6300109972, s pripisom za razpisno dokumentacijo: Strokovna
literatura.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 15. 10. 2002
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 16. 10. 2002 ob 8. uri, v pisarni
vodje nabave medicinskega potrošnega materiala, Monika Lepoša, univ. dipl. ek.,
zgradba “Uprave“.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
5. da ima odločbo upravne enote oziroma drugega pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa;
6. da je predložil BON-1 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
s potrdilom poslovne banke, ki vodi ponudnikov transkacijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
6.1. da ima:
– prihodke izkazane pod zap. št. 4 iz
točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa,
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
6.2. da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0 ali, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da-le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);
11. da bo odzivni čas največ 1 delovni
dan;
12. da zagotavlja kvalitetne in strokovne
storitve za dobavo strokovne literature in
drugega blaga iz uvoza.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe dne 28. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna v tuji valuti
(USD).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije: Marija Žlender,
univ. dipl. ek., tel. 02/321-25-56.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-77297
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. (a) Vrsta in količina blaga:
1. dobava, montaža in zagon sistema
za kogeneracijo – energetsko izrabo deponijskega plina namenjenega proizvodnji električne energije moči 400 kW
na odlagališču odpadkov Tenetiše pri
Kranju,
2. dobava, montaža (vključno z demontažo obstoječih naprav) in zagon sistema za kogeneracijo – energetsko izrabo plina iz anaerobne presnove blata
na Centralni čistilni napravi Kranj, namenjenega sočasni proizvodnji električne (150 kW) in toplotne energije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop I.: dobava, montaža in zagon sistema za energetsko izrabo deponijskega
plina na odlagališču Tenetiše,
– sklop II.: dobava, montaža in zagon
sistema za energetsko izrabo plina iz anaerobne presnove blata na Centralni čistilni
napravi Kranj.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za izvedbo posameznega sklopa ali kompletno
izvedbo naročila.
4. Kraj dobave:
– sklop I.: Odlagališče nenevarnih odpadkov Tenetiše pri Kranju,
sklop II.: Centralna čistilna naprava Kranj
(Zarica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– sklop I.: november 2002 – september
2003,
– sklop II.: november 2002 – marec
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, po tel. 04/281-13-00, pisno po faksu 04/281-13-01, po e-mailu: JPK@komunala-kranj.si, kontaktni osebi:
– sklop I.: Janez Valjavec u.d.i.,
– sklop II.: Marko Margetič univ. dipl.
biol.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 9. 2002
dalje, vsak dan od 8. do 14. ure, v tajništvu
naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prejem razpisne dokumentacije je potrebno:
1. opraviti osebni prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na naslov: Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks:
04/281-13-01, ali E-mail: JPK@komunala-kranj.si,
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2. plačati 10.000 SIT materialnih stroškov na T.R. Komunale Kranj, št.
07000-0000464429, pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: “plačilo razpisne dokumentacije za dobavo in montažo sistema za energetsko izrabo plina na odlagališču Tenetiše in CČN
Kranj“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 16. 10. 2002
do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 16. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, z veljavnostjo najmanj do
31. 12. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje se bo izvajalo v skladu s pogoji navedenimi v ponudbenem predračunu in osnutku pogodbe.
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: da je finančno, organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen,
da bo vsa predvidena dela izvedel v pogodbenem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 12. 2002.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 31. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične karakteristike, pogoji servisiranja,
garancijska doba.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-77304
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: nabava
vozil osebnega in kombiniranega za AC
bazo Ljubljana-izpostava Dob.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja po naslednjih sklopih:
– sklop 2: kombinirano vozilo moči
ca. 60 kW (1 kom),
– sklop 3: osebno vozilo moči ca. 60 kW
(1 kom).

4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu 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 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.500 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 18. 10. 2002 do 9.30.
(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
18. 10. 2002 ob 10. uri na naslovu: Ljubljana, Družba za državne ceste, Tržaška
19a, 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 75.000 za sklop 2 in v višini 87.000
za sklop 3. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora biti veljavna 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 16. 4. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 29. 11.
2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 10. 8. 2001, drugi javni razpis
za predmetno javno naročilo je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 95-96 z dne 30. 11.
2001, kjer je naročnik za sklop I v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, že izbral
najugodnješega ponudnika, tretji javni razpis za predmetno javno naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne
12. 4. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 9. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1.7.4164/2002
Ob-77323
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kontaktni vodnik RiS
100 70.000 kg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudba za celotno količino.
4. Kraj dobave: SŽ Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj, konec: do 27. 2. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo (Franci
Šoško), Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1 29 14 491, faks
00386 (0)1 29 14 833.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV) na TRR št. 02923-0019346887,
pri Novi Ljubljanski banki, tuji ponudniki pa
35,00 EUR na devizni račun NLB,
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2002 ob 11. uri, SŽ d.d.,
Center za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska 011.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila
in/sklicevanje na določila v predpisih:
minimalni rok plačila = 60 dni od datuma
dobave.

Št.

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 po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni po odpiranju ponudb. Predvideni izbor
do 16. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok in reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Center za nabavo, faks
00386(0)1 29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za
objavo: /
Slovenske železnice, d.d.
Št. 21/02
Ob-77335
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
lesenih drogov ter kovinske opreme za
nadzemne električne vode v obdobju
2002/2003:
– kostanjevi drogovi (850 kosov),
– impregnirani drogovi (3090 kosov),
– konzole za gole in polizolirane vodnike
(po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– opornice za podporne izolatorje (3750
kosov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni sklop razpisanega blaga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj
obsegati vso razpisano blago takega sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
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4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma
nadzorništva Elektro Ljubljane, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002
do 12. 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 21/02 –
Ponudba za dobavo lesenih drogov ter kovinske opreme za nadzemne električne vode v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. oktobra 2002 ob 9. 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); če pri
delnih ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih sklopov ne doseže 17,000.000
SIT, mora vrednost te bančne garancije
znašati 500.000 SIT oziroma 10% ponudbene vrednosti samo enega ponujenega
sklopa, če ta vrednost ne presega
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

Stran

6484 / Št. 80 / 13. 9. 2002

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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v zahtevani višini, skladno z 10. tč. te
objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisno ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– da je že izvedel najmanj eno dobavo
razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5 letih,
pri čemer je znašala vrednost te/teh dobav
vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega sklopa/sklopov, za katero/-e daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 ponudni-
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ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 4. oktobra 2002.
Datum in številka objave predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 22/02
Ob-77336
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
betonskih elementov za nadzemne električne vode v obdobju 2002/2003:
– betonski drogovi in betonske konzole
(431 kosov),
– betonski drogovniki (po specifikaciji v
razpisni dokumentaciji),
– betonske klešče (2250 kosov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni sklop razpisanega blaga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj
obsegati vso razpisano blago, takega sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002
do 12. 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 22/02 –
Ponudba za dobavo betonskih elementov
za nadzemne električne vode v obdobju
2002/2003 – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. oktobra 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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
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– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
zahtevani višini, skladno z 10. tč. te objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je že izvedel najmanj eno
dobavo razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5 letih, pri čemer je znašala vrednost
te/teh dobav vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega sklopa/sklopov, za katero/-e daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 23/02
Ob-77337
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

Št.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
obesnega, spojnega in ozemljitvenega
materiala za električne vode ter zaščitnih cevi in pribora za kable v obdobju
2002/2003:
– obesni in spojni material za nadzeme
vode (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– kabelski čevlji in vezni tulci (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– zaščitne cevi in pribor za kable (po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– ozemljitveni valjanec in pribor (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni sklop razpisanega blaga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj
obsegati vso razpisano blago takega sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča naročnika Elektro Ljubljane, d.d., opredeljena v razpisni dokumentaciji
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Skerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002
do 12. 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 23/02 –
Ponudba za dobavo obesnega, spojnega in
ozemljitvenega materiala za električne vode
ter zaščitnih cevi in pribora za kable v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj“.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. oktobra 2002 ob 13. 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); če pri delnih
ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih sklopov ne doseže 17,000.000 SIT,
mora vrednost te bančne garancije znašati
500.000 SIT.
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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v zahtevani višini, skladno z 10. tč. te
objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
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– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je že izvedel najmanj eno
dobavo razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5 letih, pri čemer je znašala vrednost
te/teh dobav vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega sklopa/sklopov, za katero/-e daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. JN 24/02
Ob-77338
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
polizoliranih vodnikov (PIV), samonosnih energetskih kablov (SKS) ter opreme za PIV in SKS v obdobju 2002/2003:
– polizolirani vodnik 35–70 mm2, 20 kV
(150.000 m),
– oprema za polizolirane vodnike (po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– samonosni energetski kabel (SKS) 1
kV (93.000 m),
– oprema za samonosne energetske kable (SKS) 1 kV (po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni sklop razpisanega blaga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj
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obsegati vso razpisano blago takega sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča naročnika Elektro Ljubljane,
d.d., opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002
do 12. 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 24/02 – Ponudba za dobavo polizoliranih vodnikov (PIV), samonosnih energetskih kablov (SKS) ter opreme za PIV in SKS
v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. oktobra 2002 ob 9. 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); če pri delnih
ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih sklopov ne doseže 17,000.000 SIT,
mora vrednost te bančne garancije znašati
500.000 SIT.
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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v zahtevani višini, skladno z 10. tč. te
objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– da je že izvedel najmanj eno dobavo
razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5 letih,
pri čemer je znašala vrednost te/teh dobav
vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega sklopa/sklopov, za katero/-e daje ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 fo-
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tokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 25/02
Ob-77339
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
SN energetskih kablov v obdobju
2002/2003:
– 20 kV energetski kabel (112.000 m).
(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 blago, delne ponudbe za samo del razpisanega blaga ne bodo upoštevane!
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča, oziroma nadzorništva
Elektro Ljubljane, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so možne, vendar morajo ustrezati tehničnim razpisnim pogojem
razpisanega blaga.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d., št.: 06000-0076655034, sklic

Št.

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 11. oktobra 2002
do 12. 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 25/02 – Ponudba za dobavo SN
energetskih kablov v obdobju 2002/2003
– Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. oktobra 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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
zahtevani višini, skladno z 10. tč. te objave,
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– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– da je že izvedel najmanj eno dobavo
razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5 letih,
pri čemer je znašala vrednost te/teh dobav
vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 26/02
Ob-77340
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
NN energetskih kablov v obdobju
2002/2003:
– n. n. energetski kabel (1 kV)
(138.000 m).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Ponudba mora obsegati vso razpisano blago, delne ponudbe za samo del razpisanega blaga ne bodo upoštevane!
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane, d.d.
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 blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002 do
12. 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
26/02 – Ponudba za dobavo NN energetskih kablov v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. oktobra 2002
ob 12.30, 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
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tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
zahtevani višini, skladno z 10. tč. te objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je že izvedel najmanj eno
dobavo razpisanega blaga kupcem v zadnjih
5 letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponudb je
maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 27/02
Ob-77341
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelske opreme za kable SN in NN v
obdobju 2002/2003:
– kabelski končniki SN (70–300) mm2
(795 kosov),
– kabelske spojke SN (35–240) mm2
(300 kosov),
– kabelski končniki NN (6–300) mm2
(1950 kosov),
– kabelske spojke NN (6–300) mm2 (702
kosov),
– samokrčni material (po specifikaciji v
razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, torej mora obsegati vse razpisano blago.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče javnega podjetja v
Črnučah, C. 24. junija 1 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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
Nataši
Škerjanec,
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 11. oktobra 2002,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 od-
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dane najkasneje do 11. oktobra 2002 do
12. 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
27/02 – Ponudba za dobavo kabelske opreme za kable SN in NN v obdobju 2002/2003
– Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. oktobra 2002
ob 9. 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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
zahtevani višini, skladno z 10. tč. te objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
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de in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je že izvedel najmanj eno
dobavo razpisanega blaga kupcem v zadnjih
5 letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni od datuma odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 28/02
Ob-77342
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
progovnih ločilnikov ter električne varovalne in zaščitne opreme v obdobju
2002/2003:
– progovni ločilniki 20 kV (po specifikaciji
v razpisni dokumentaciji),
– varovalke in podnožja varovalk s.n. (po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– varovalke in podstavki varovalk n.n. (po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji,
– prenapetostni odvodniki n.n. (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji).
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni sklop razpisanega blaga
bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano blago takega sklopa,
delnih ponudb za samo del posameznega
sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem
za posamezni razpisni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002 do
12. 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 28/02 – Ponudba za dobavo progovnih ločilnikov ter električne varovalne in
zaščitne opreme v obdobju 2002/2003 –
Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. oktobra 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); če pri delnih ponudbah
skupna vrednost vseh ponudbenih sklopov
ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost
te bančne garancije znašati 500.000 SIT.
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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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
zahtevani višini, skladno z 10. tč. te objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– 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 o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je že izvedel najmanj eno
dobavo razpisanega blaga kupcem v zadnjih
5 letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega sklopa/sklopov, za katero/-e daje
ponudbo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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
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naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je
maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 29/02
Ob-77343
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: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
distribucijskih transformatorjev SN/NN v
obdobju 2002/2003:
– distribucijski transformatorji SN/NN
(127 kosov).
(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 blago, delnih ponudb za samo del razpisanega
blaga ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot oziroma
nadzorništva Elektro Ljubljana, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant blaga, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga 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 Nataši Škerjanec, 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 11. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 11. oktobra 2002 do
12. 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 29/02 – Ponudba za dobavo distribucijskih transformatorjev SN/NN v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. oktobra 2002
ob 14. 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:
– 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– 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,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v
zahtevani višini, skladno z 10. tč. te objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
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nosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– 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 izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da razpolaga z zadostno tehnično opremljenostjo za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je že izvedel najmanj eno
dobavo razpisanega blaga kupcem v zadnjih
5 letih, pri čemer je našala vrednost te/teh
dobav vsaj 100% ponudbene vrednosti razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja 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 najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je
maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (80% delež),
– kvaliteta dobave (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 4. oktobra 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. septembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 351-05-33/2002, 30/02 Ob-77349
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-18-00, faks 01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izvedba
gradbeno-obrtniških del na objektu
Upravne enote Ajdovščina – ponovitev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Upravna enota Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave in
montaže je 70 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.

Št.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana –
glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9. do
11. ure, do poteka roka za oddajo prijav –
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 10. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 2002 ob 9.30; Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana –
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
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.
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: ostali pogoji so podrobneje
podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika, da je
v preteklem bilančnem obdobju posloval s
čistim dobičkom do 5 točk;
4. splošni garancijski rok za izvedena dela – do 0,2 točke za vsak mesec daljši garancijski rok od zahtevanega, vendar največ za
24 mesecev do 4,8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 427
Ob-77385
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup papirne konfekcije, čistil in čistilnih pripomočkov in plastičnih vrečk.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet javnega naročila ali po sklopih. Sklopi predmeta javnega naročila po posameznih
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skupinah materialov so navedeni v razpisni
dokumentaciji:
– skupina A) papirna konfekcija:
– skupina B) čistila in čistilni pripomočki:
– skupina C) plastične vrečke.
4. Kraj dobave: Klinični Center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana .
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave januar 2003, trajanje dobave eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip
58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št.
40 (tajništvo) vsak delovni dan med 9. in 12.
uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do
21. oktobra 2002 .
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. oktobra 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. oktobra 2002 ob 12. uri v predavalnici
številka I, Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 22. januarja 2003.
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): /
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: vsi dodatni pogoji poleg splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1 so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: november 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima pred
odločitvijo o nakupu, možnost vpogleda v
razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 63 z dne 19. 7.
2002, Ob-74431.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Klinični center Ljubljana
(Rubrika ZJN-12.B se nadaljuje na
strani 6524 z razpisoma Občine Bled)
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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
Popravek
Št. 1275-1/02
Ob-77387
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za gradbeno
obrtniška in instalacijska dela – I. faza na
objektu grad v Lipici, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 78 z dne 6. 9. 2002,
Ob-77013, se popravi v 7. (c) točki
št. podračuna pri UJP Koper, na
01100-6030234147.
Kobilarna Lipica
Popravek
Št. 1275-1/02
Ob-77388
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za rekonstrukcijo hleva v Ravnah – II. faza, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-77014, se popravi v 7. (c) točki
št. podračuna pri UJP Koper, na
01100-6030234147.
Kobilarna Lipica
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Ob-77148
Na podlagi petega odstavka 25. člena
ZJN-1 naročnik Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d. obvešča vse ponudnike,
da je rok za oddajo ponudb za javni razpis,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2002,
Ob-76215, za izvedbo kanalizacije Ozeljan II. faza- gradbena in montažna dela
podaljšan do dne 2. 10. 2002 do 8.45.
Odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 2002
ob 12.30.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 351-67/01
Ob-77076
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova ulica 14,
1270 Litija, tel. 01/898-12-11, 898-12-00;
faks 01/898-38-35.
3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI –
dela pri izgradnji prizidka k obstoječemu delu vrtca VVE Medvedek ter zunanja ureditev objekta s parkirišči.
Ocenjena projektantska vrednost del
znaša 31 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajajo v kompletu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Litija, Bevkova 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del oktober 2002, dokončanje del junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Igorij Parkel ali Jerič Marija.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda, petek: od 8. do 11. ure in sreda: od 14.
do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT nakazati na
transakcijski račun Občine Litija št.
01260-0100002491, s pripisom: razpisna
dokumentacija – Medvedek.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 7. oktober do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, tajništvo občinske uprave, soba, št. 44/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 2002 ob 10. uri v mali sejni
sobi – št. 31 na Občini Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo del v višini 10% od končne ponudbene pogodbene cene in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od končne pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok do 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: (razdelano v razpisni dokumentaciji).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 25. 11. 2002,
predvideni datum odločitve v 8 dneh po
odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (maks 80 točk);
– dodatne točke: za reference (maks 10
točk) in
– daljši garancijski roki od zahtevanih
(maks 10 točk)… (razdelano v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pogoj za sodelovanje ponudnika na
javnem razpisu je izgradnja vsaj enega poslovnega objekta iz visokih gradenj v
obdobju zadnjih 3 let (od vključno leta
1999 dalje) v pogodbeni vrednosti najmanj
100 mio SIT!
Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne
odda nobenemu ponudniku v primeru previsokih cen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 9. 2002.
Občina Litija

Št. 640-58/02
Ob-77097
1. Naročnik: Občina Žiri.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 2,
4226 Žiri, tel. 04/50-50-700, faks
04/51-50-444, e-mail obcina.ziri@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka vrtca in adaptacija starega vrtca pri OŠ Žiri.
(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: ne vključuje
izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Žiri.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: začetek del v novembru
2002, dokončanje 31. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žiri,
Občinska uprava, Trg svobode 2, 4226 Žiri, kontaktna oseba: Ida Filipič- Pečelin,
univ. dipl. inž. gozd., tel. 04/50-50-700.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave tega razpisa dalje med 9. in 12.
uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije znašajo 25.000 SIT (DDV je vključen),
ki jih ponudniki vplačajo na transakcijski račun Občine Žiri št. 01347-0100007346 pri
Banki Slovenije s pripisom razpisna dokumentacija - vrtec Žiri. Pri dvigu dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 10. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2002 ob 13. uri na sedežu
Občine Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5% od ocenjene vrednosti
del, ki mora veljati najmanj 30 dni od roka
za predložitev ponudb oziroma do podpisa
pogodbe, skladno z razpisnimi pogoji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije. Izvršena dela se bodo plačevala na podlagi mesečnih situacij v višini 80%
vrednosti situacij. Preostalih 20% se bo
plačalo na sledeč način: 10% vrednosti
situacij po uspešno opravljeni primopredaji del in 10% po pridobitvi uporabnega
dovoljenja.
Plačilni rok za vsa plačila je najmanj
60 dni.
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): 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po datumu roka za oddajo
ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančno določena v razpisni dokumentacji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Občina Žiri
Št. 344-122/2002
Ob-77102
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptujska c. 6, tel. 02/74-15-300, faks
02/74-15-327.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja avtobusnega postajališča v naselju
Ivanjkovci.
(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: Ivanjkovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober, november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Igor
Špolar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 10. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
v skladu s predpisi 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): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

Št.

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: 31. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposobljenost, 5% reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
Občina Ormož
Št. 134/02
Ob-77109
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega omrežja – Kanal K5,
Črpališča.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Občina Križevci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
predviden v oktobru, dokončanje del december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, tel.
02/584-92-72, faks 02/584-92-75, kontaktna oseba Janez Rožmarin, univ. dipl.
inž. stroj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d., Divizija
Pomurje Murska Sobota, št. računa
02343-0010579541.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 15. 10.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba
– ne odpiraj“, z navedbo predmeta javnega
naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek 15. 10.
2002 ob 11. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti del, z veljavnostjo 59 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
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 izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41.,
42. in 43. člena ZJN-1. Kot dokazilo za poslovno in finančno uspešnost mora ponudnik predložiti obrazce BON-1 in BON-2, ki
ne smeta biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe min.
60 dni, ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
pri Janezu Rožmarinu, tel. 02/584-92-72,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodna objava namere
o javnem naročilu ni bila objavljena.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.
Št. 400-01-17/2002
Ob-77149
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Višnjice v območju naselja Zgornja
Draga.
(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 ni predvidena.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: območje naselja
Draga.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2002 ob 11. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
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– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 7. 1. 2003, predvideni datum
odločitve 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-16/2002
Ob-77150
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Malega Grabna od km 3.075 do km
3.735 – odsek Mestni log do Dolgega
mostu.
(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 ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Cesta v Mestni log
(pr. 30) – južna obvoznica (pr. 39).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2002 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 7. 1. 2003, predvideni datum
odločitve 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
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Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-18/2002
Ob-77151
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Kamniške Bistrice od km 19 + 248 do
19 + 551 (v Kamniku).
(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 ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Kamniška Bistrica v
Kamniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2002 ob 12. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sred-

Št.

stev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 7. 1. 2003, predvideni datum
odločitve 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
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1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Voglarji – gradbena in montažna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Voglarji pri Trnovem
(Mestna občina Nova Gorica).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 10. 2002, zaključek del 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri NOVI LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 10. 2002 do
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2002 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponujenih del
z veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije.Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je

Stran

6496 / Št. 80 / 13. 9. 2002

90 dni od odpiranja. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 40206-02/2002
Ob-77154
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 9,
5282 Cerkno, tel. 05/37-34-640, faks
05/37-34-649, e-pošta: obcina@cerkno.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinskih cest:
1. Dolenji Novaki – Razpotje,
2. Veharše – Hmenica – Gor. Jazne,
3. Vovkova grapa – Jakobč,
4. Zakriž – Cerkno,
5. Šentviška gora – Bukovo.
Ocenjena vrednost del: 65,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo lahko oddalo
glede na ponudbe tudi po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2002
– marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerkno, služba za gospodarske javne službe,
Janez Rupnik, tel. 05/37-34-643.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 9. 2002
do 18. 10. 2002, po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom na TRR št. 01214-0100014833
pred dvigom dokumentacije s pripisom
“Obnova občinskih cest“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 10. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerkno, Bevkova 9,
5282 Cerkno, z napisom: Ponudba – Ne
odpiraj (obnova občinskih cest).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 10. 2002 ob 15. uri v sejni sobi
občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene cene in veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z mesečnimi situacijami v brezobrestnem valutnem roku 90 dni.
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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): 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponujena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: s kompletno tehnično dokumentacijo je na ogled pri investitorju: Občina Cerkno, Bevkova 9, Cerkno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Občina Cerkno
Št. 027-403-17/02
Ob-77160
1. Naročnik: Občina Gorenja vas - Poljane.
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas; tel: 04/518-31-00, faks:
04/518-31-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja športnega parka s spremljajočimi
objekti na Trebiji.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse razpisane vrste blaga ali
storitev iz celotnega razpisa.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Gorenja vas –
Poljane; krajevna skupnost Trebija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
17. oktober 2002; dokončanje del: 20. maj
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel.:
04/518-31-02.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 4. 10. 2002, ponedeljek, sreda,
petek od 8. do 12. ure, osebno ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT na zakladniški račun naročnika št.:
01227-0100007212.
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 10. 2002 do 12. ure ne
glede na vrsto prinosa.
(a) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj opiranja ponudb:
7. 10. 2002 ob 12,30 v sejni sobi občine
Gorenja vas - Poljane.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 600.000
SIT in mora veljati še 30 dni po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije v tajništvu občine Gorenja
vas - Poljane.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z Zakonom 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma
do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80 točk, reference 5 točk, garancija 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo interesenti pri Ivanu Petrovčiču, Občina Gorenja vas - Poljane, tel.: 04/518-31-02.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 6. 9. 2002.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 13/02
Ob-77164
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
razplinjevanja odlagališča nenevarnih
odpadkov Velenje - faza II. in IV.
(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: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 25. 10. 2002
do 10. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Mira Kokot, tel.
03/896-11-76, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
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tacija je na voljo za 16.000 SIT + 20%
DDV - virmansko nakazilo na TR št.
02426-0012997176 - sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 10. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnica: Mira Kokot.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 10. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-77203
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zunanja
ureditev Osnovne šole Šmarje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od oktobra 2002
do novembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne oziroma zahteva v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Kapun; za dodatne
informacije pa Viljana Tončiča, Samostojna
investicijska služba, Verdijeva 6, Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 7. 10. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 tolarjev na

Št.

podračun
proračuna
občine
št.
01250-0100005794 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za ureditev OŠ
Šmarje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 10. 2002 do
vključno 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 10. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 tolarjev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z Zakonom o javnih financah je rok
plačila računa ali situacije 60 dni od prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz bonitete specializirane institucije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe 9. 12. 2002; odločitev o sprejemu
ponudbe predvidoma do 15. 10. 2002.
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 101-02/02-02
Ob-77209
1. Naročnik: Energetika Vransko d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vransko 66,
3305 Vransko, tel. 03/70-34-142, faks
03/70-34-158, ludvik6@email.si
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
stavbe “Kotlovnica Vransko“ v kraju
Vransko.
(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.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – mesec oktober 2002, dokončanje del – mesec september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika
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Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, Ludvik Krajnc, GSM 041/504-025, faks
03/70-34-158.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu z dogovorom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 15.000 SIT na transakcijski račun 251009708130116 pri Probanka d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sobota 5. oktober
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Vransko d.o.o.,
Vransko 66, 3305 Vransko, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
razpis Kotlovnica Vransko“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
7. oktobra 2002 ob 12. uri na sedežu
Energetike Vransko d.o.o., Vransko 66,
3305 Vransko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT.
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 (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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve 11. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. september 2002.
Energetika Vransko, d.o.o.,
Vransko
Št. 101-02/01-02
Ob-77214
1. Naročnik: Energetika Vransko d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vransko 66, 3305
Vransko,
tel.
03/70-34-142,
faks
03/70-34-158, ludvik6@email.si
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
toplovoda v kraju Vransko.
(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.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: trg Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – me-
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sec oktober 2002, dokončanje del – mesec september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, Ludvik Krajnc, GSM 041/504-025, faks
03/70-34-158.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v skladu z dogovorom.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 15.000 SIT na transakcijski račun 251009708130116 pri
Probanka d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sobota 5. oktober
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Vransko d.o.o.,
Vransko 66, 3305 Vransko, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
razpis Toplovod Vransko“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
7. oktobra 2002 ob 11. uri na sedežu
Energetike Vransko d.o.o., Vransko 66,
3305 Vransko.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
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 (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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve 11. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. september 2002.
Energetika Vransko, d.o.o.,
Vransko

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarto ob Paki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek 15. 11. 2002, rok dokončanja – kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Peter Kukovič, tel.
03/896-11-64, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 20.000 SIT + 20% DDV – virmansko
nakazilo
na
TR
št.
02426-0012997176 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 10. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnik Peter Kukovič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 14/02
Ob-77228
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: čistilna
naprava Šmartno ob Paki – I. faza,
1500 PE.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

Št. 0/02-05/02
Ob-77229
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: C. m. Tita 78,
4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00; faks
0/586-92-73.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
zgornjega dela obstoječe kanalizacije
na Cesti talcev na Koroški Beli v dolžini
430 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celoto razpisanih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Jesenice, na območju
Ceste C. Tavčarja 21.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 24. 10.
2002, dokončanje 24. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
soba 4 – tajništvo, dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Nuši Jelenc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7.
do 13. 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 205.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 10. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta m. Tita 51, 4270 Jesenice, soba 4, 1.
nadstropje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 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 z
načini plačila, ki so opredeljeni 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): parafiran osnutek pogodbe med partnerji mora
biti sestavni del ponudbe.
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 25. 12. 2002, predvideni datum odločitve je 10. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije
pri Nuši Jelenc, tel. 04/581-04-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
JEKO-IN, javno komunalno podjetje,
d.o.o., Jesenice
Št. 124/2002-871
Ob-77231
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Titova cesta 106,
8281 Senovo, tel. 07/49-71-300, faks
07/49-73-151.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: likvidacija vzhodnega dela VII. obzorja z izdelavo hidroloških barier.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rudnik Senovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 dni po podpisu pogodbe, končni rok je do 30. 11.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova
106, 8281 Senovo, komerciala (Olga
Božičnik).
Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Drago Klanšček na tel. 07/49-73-135,
49-71-300.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: transakcijski račun št.
03155-1000001057, pri SKB banki. Dokumentacija v vrednosti 10.000 SIT + DDV
je na razpolago pri kontaktni osebi, predstavnik ponudnika mora imeti s seboj vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 10. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju
d.o.o., Titova 106, Senovo – Komercialni
oddelek (Olga Božičnik).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Rudnika Senovo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbene cene, ki mora
veljati vsaj 60 dni od roka za predložitev
ponudbe.
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
opredeljeno.
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: je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 30. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je do
14. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: do 70 točk,
– plačilni pogoji: do 10 točk,
– garancjiska doba: do 10 točk,

Št.

– reference na zapiralnih rudarskih delih: do 5 točk,
– poznavanje hidrogeoloških razmer v
rudniku Senovo: do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.
Št. 34400-0052/02
Ob-77232
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523.
3. (a) Opis in obseg gradnje: popotresna sanacija podpornega zidu na cesti
Klavže – Logaršče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo dela oddal v skladu
z Zakonom o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju v celoti najboljšemu usposobljenemu ponudniku.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Tolmin, naselje
Logaršče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: se določi s pogodbo, predvidoma v decembru 2002 do
marca 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, glavna pisarna, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin (razpisna dokumentacija se lahko
dvigne osebno ali se pošlje po pošti).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do pet dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: petek, 4. 10.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin – glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: petek, 4. 10. 2002 ob 12. uri, v mali
sejni sobi Občine Tolmin, Tolmin, Padlih
borcev 2.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica, izpolnjena v korist naročnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni po potrditvi situacije
na DTP.
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: potrdilo o usposobljeno-
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sti izvajalca za izvajanje del popotresne
obnove objektov.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002,datum
odločitve o sprejemu je 15. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, rok plačila, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Ksenija
Kikl
udig.
tel.
05/38-19-500.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Občina Tolmin
Št. 351-03-23/2001
Ob-77259
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja
podhoda pod železniško progo – podhod Čulk.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je potrebno
predložiti za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: možne so variantne ponudbe v skladu z lastnim projektom ponudnika, oboje v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.
4. Kraj izvedbe del: Dolenja vas, Občina Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dopustne v skladu z
razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
po podpisu pogodbe. Dela morajo biti končana do 31. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Romana Pečnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun EZR: 01254-0100008120.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 10. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi “D“
Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila se bodo vršila po izstavljenih
situacijah v roku 90 dni od prejema situacije in v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb na podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da ima ustrezne reference v skladu z
razpisno dokumentacijo,
h) da ima proste kapacitete,
i) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
j) da je navedel točne in nezavajujoče
podatke,
k) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,
m) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
n) da nudi 90 dnevni rok plačila,
o) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
p) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
r) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: petdeset dni od
odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Občina Krško
Št. 005-14/02-133
Ob-77261
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks 03/574-34-46.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objektov za odvajanje odpadnih in padavinskih voda v območju naselja Proseniško.
(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 je predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
naselju Proseniško v Občini Šentjur pri Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: november
2002 – januar 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-25, faks 03/5743-446.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
18. 9. 2002 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro, do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01320-0100004983, Občina Šentjur pri
Celju, namen nakazila: razpisna dokumentacija za izgradnjo objektov za odvajanje odpadnih in padavinskih voda v območju naselja Proseniško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 18. 10. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur, II. nadstropje, soba št.
37 – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 10. 2002 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, soba št. 48; II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjenšku, tel. 03/747-13-24 in Tadeji Zorič, tel.
03/747-13-25.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002
Občina Šentjur pri Celju
Št. 141/02
Ob-77278
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: izdelava
zapornega sloja na regionalni cesti
R3-679 odsek 3909 Breg – Sevnica –
Brestanica (skozi Sevnico).
(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 1276-2-107 Podplat – Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Rok izvedbe 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 žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 10. 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 16. 10. 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
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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 izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – dodatek A,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo 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: 7. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 084/02
Ob-77279
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: izdelava
zapornega sloja na glavni cesti G2-107
odsek 1276 Podplat-Rogatec (obvoznica Rogaška Slatina) od km 5.706 do km
6.606.
(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: /

Št.

4. Kraj izvedbe: cesta 1276-G2-107
Podplat – Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Rok izvedbe 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 žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 10. 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 16. 10. 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 izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – dodatek A,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo 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.
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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: 7. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/02
Ob-77300
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: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC baz
Postojna, Ljubljana in Hrušica.
(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.
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 Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272 faks 01/30-94-264.
(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 16. 10. 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
16. 10. 2002 ob 9. uri v prostorih Družbe
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

Stran

6502 / Št. 80 / 13. 9. 2002

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 1,100.000 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 14. 4. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 29. 11.
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
6. 9. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-77303
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 avtocesti A1
odsek 0036 Fram – Slovenska Bistrica
od km 4,450 do km 7,500.
(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.
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 Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273 faks 01/30-94-264.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan do 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 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 16. 10. 2002 do 9.30.
(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
16. 10. 2002 ob 10. 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 4,500.000 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 14. 4. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 29. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 11 z dne 11. 2. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 9. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-77350
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 2,
5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
zdravstvenega doma v Kobaridu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Kobarid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 14. 10. 2002,
15. 3. 2002.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: EDIL Inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, Nova Gorica, tel. 05/330-350, kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni dan med 9. in 10. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 22.000 SIT (vključnio z DDV) na TRR pri NKBM d.d.
Maribor, Področje Nova Gorica, št.
04750-0000515412.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg Svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 10. 2002 ob 10.15, Občina Kobarid (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: podano 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): gradbena 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: podano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 3. 12. 20002, 4. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
Občina Kobarid
Št. 03/02
Ob-77353
1. Naročnik: ZZZS, Območna enota
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: avtomatski diesel električni agregat.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZZZS, OE
Ljubljana, Miklošičeva 24, Marjana Brojan,
tel. 01/307-72-85, GSM 031/684-720,
faks 01/431-21-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure, soba št. 122/I.
nadstropje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TR
01100-6030274014 00 2500, ZZZS, OE
Ljubljana, št. z navedbo: razpisna dokumentacija za avtomatski diesel električni agregat.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZZZS, OE Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana, vložišče, soba št. 51/pritličje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
št. 140/I., Miklošičeva 24, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
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): v skladu 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
22. 11. 2002, predvideni datum odločitve
21. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev
navedenih v razpisni dokumentaciji vrednotil: ceno 60%, rok izvedbe 30%, garancijski
rok 10%.
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
9. 9. 2002.
ZZZS, Območna enota Ljubljana
Ob-77359
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale, tel. 02/765-30-11,
faks 02/769-57-21, e- mail: obcina. zetale@siol.net

Št.

3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija občinske ceste JP 741320 Globočec – Prekože v dolžini 1.162 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za en
sklop skupaj: ponudbe ni mogoče oddati
po delih, ampak se odda v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Dobrina.
5. Spremenljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2003, zaključek 1. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žetale, Žetale, Žetale 1 – tel.
02/765-30-10, tajništvo – Milka Kopše.
8. (a) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vključno do
16. 6. 2002.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa do 7. 10. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR:
01391-0100017412.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 10. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za modernizacijo občinske ceste JP
741320 Globočec-Prekože.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 22. 10.
2002 ob 12. uri v Prosvetni dvorani Žetale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v
skladu 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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o prejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb:
– ponujena cena – 90%,
– reference – 5%,
– plačilna sposobnost – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odp slanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Občina Žetale
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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
Popravek
Št. 329-025-19/2002/2
Ob-77434
V javnem razpisu za upravljanje z vzdrževanjem hidromelioracijskih sistemov I. del,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z
dne 30. 8. 2002, Ob-76472, št.
329-05-19/2002 se naslednje točke popravijo in se pravilno glasijo:
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: upravljanje z
vzdrževanjem velikih hidromelioracijskih sistemov I. del (sklic na prilogo 1a,
1. kategorija) za obdobje 4 let.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2002-2005.
8. (b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 12. 9.
2002 do 11. 10. 2002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 10. 2002 do
12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 10. 2002, ob 10. uri, naslov
naročnika soba 707.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 14. 11. 2002, predvideni datum odločitve 30. 10. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Popravek
Št. 351-03-29/2001
Ob-77140
V javnem razpisu za izdelavo idejnega
projekta komunalne infrastrukture industrijske cone Vrbina, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 75-76 z dne 23. 8. 2002,
Ob-76253, št. 351-03-29/2001, se spremenijo podatki v naslednjih točkah:
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
11. Navedbe finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– kvalitetno in pravočasno izdelana
projektna dokumentacija v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe,
– strokovna izobrazba kadrov,
– vzpostavljen sistem kakovosti ISO
9001.
Občina Krško
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Popravek

Ob-77162
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zobotehnične
storitve, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 16. 8. 2002 pod Ob-76001 je
pod zaporedno številko 16. izpadel datum
odločitve o sprejemu ponudbe.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11, 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 27. 9. 2002.
Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica
Št. 3/2002
Ob-77107
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: organiziranje in
strokovno vodenje centralne čistilne in
transportne ekipe 1A/11 in 14.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba storitve v celoti.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: eno leto, predvidoma od 1. 12. 2002 dalje.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko, na transakcijski račun št.
01100-6030278961 s pripisom “JR-čiščenje“, pripisati je treba davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 10. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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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: določeno (opredeljeno)
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: /
(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 90
dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 15. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: letna
ponudbena vrednost, strokovnost kadra,
reference (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-77108
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: razvojno tehnološko središče Savinjske regije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: /
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MO
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, kontaktna oseba mag. Miran Gajšek, tel.
03/426-56-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan od dneva objave tega javnega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
zapečatena v kuverti na kateri mora biti na
hrbtni strani naslov pošiljatelja. Kuverta mora biti naslovljena na naslednji naslov: Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, in vidno označena z: “Ne odpiraj –
Razvojno tehnološko središče Savinjske regije“. Ponudbe morajo biti dostavljene po
pošti ali osebno na naslov MO Celje, Zavod
za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih

knezov 8, 3000 Celje, najkasneje do 30. 9.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: /
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: strokovna komisija bo opravila odpiranje ponudb v sejni sobi Zavoda za planiranje Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, dne 30. 9. 2002 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji
so razvidni iz vsebine 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
17. Merila za ocenitev ponudb:
– kakovost programa izvedbe: 30% vrednosti zneska;
– reference ponudnika in članov projektne skupine: 30% vrednosti zneska;
– ustreznost projektne skupine: 20%
vrednosti zneska;
– ponudbena cena: 20% vrednosti zneska.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 9. 2002.
RRA-Celje, d.o.o.
Št.400-07-7/2002
Ob-77152
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: izdelava poročila
o vplivih na okolje za: sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov – levi breg Mure na odseku Dokležovje – Kučnica od
km 36 + 700 do km 52 + 550 in – desni
breg Mure na odseku Cven – Vučja vas
od km 8 + 965 do km 20 + 975, 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.
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5. Kraj izvedbe: na terenu in na sedežu
izbranega ponudnika.
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: 10 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 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
25232-7141998-21929902.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 10. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 10. 2002 ob 9.30, MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji finansiranja 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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 je bil v zadnjih treh dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj ene naloge, ki je
po vsebini in obsegu podobna (ustreza)
predmetu razpisanih del, kot tudi po nivoju
obdelave (vrsti dokumentacije),
– da ima ponudnik projektno skupino sestavljeno iz strokovnjakov, ki pokrivajo posamezne sklope,
– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega računa v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma izstavitve dokazila,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 60 dni od odpiranja ponudb,
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– da skupni obseg ur neposrednega dela potencialnih podizvajalcev v projektni skupini ne presega četrtine (1/4) ur celotne
projektne skupine.
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 so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
in predvideni datum odločitve: 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
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: 6. 9. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje Ljubljana
Ob-77163
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-24-30, faks 02/818-19-03.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje prostorov Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na lokacijah kjer ZD Slovenska Bistrica opravlja svojo dejavnost:
ZP Slovenska Bistrica, ZP Oplotnica, ZP
Poljčane, ZP Makole, ZP Pragersko in ZP
Šmartno na Pohorju.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2002
do 30. 11. 2005 (tri leta).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZD
Slovenska
Bistrica,
tajništvo,
tel.
02/843-24-31, faks 02/818-19-03, kontaktni osebi: Karolina Sedmak tel.
02/843-24-33, 041/345-56-58 in Brigita
Krajnčič tel. 02/843-24-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.160 SIT (vključno z DDV)
nakažite na PR 01313-6030924244.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica,
Partizanska ul. 30, 2310 Slovenska Bistrica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisana bianco menica z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni posebnih predpisov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena –85 točk,
– reference – 10 točk,
– certifikat kakovosti – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Ob-77234
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail zord@zord.org.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1B - druge
storitve.
Delegiranje (tickets) naftnih derivatov, in sicer:
1. sklop: 20.000 m3, neosvinčenega
motornega bencina super (NMB 95),
2. sklop: 15.000 m3 kurilnega olja –
ekstra lahko,
3. sklop: 3.750 m3 letalskega goriva na
kerozinski bazi JET A1,
vse na lokacijah Republike Slovenije in
na lokacijah držav, s katerimi je oziroma bo
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Republika Slovenija do zaključka razpisnega roka podpisala ustrezen meddržavni sporazum skladno z zakonom o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95, 38/99). Delegiranje zalog pomeni, da se družba, ki ima
kot lastnica, solastnica ali iz drugega pravnega naslova pravico do razpolaganja, pisno obveže, da bo te zaloge imela na razpolago za Zavod RS za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov za dogovorjen čas, pri
tem pa mora imeti pravico razpolaganja z
ustreznim skladiščnim prostorom. Za delegiranje naftnih derivatov na lokacijah v tujini
mora podjetje – ponudnik pridobiti vsa potrebna dovoljenaj v skladu z meddržavnimi
sporazumi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe:
1. sklop: 20.000 m3 neosvinčenega motornega bencina super (NMB 95), najmanjša količina, ki jo lahko ponudnik ponudi,
znaša 10.000 m3,
2. sklop: 15.000 m3 kurilnega olja –
ekstra lahko, najmanjša količina, ki jo lahko
ponudnik ponudi znaša 15.000 m3,
3. sklop: 3.750 m3 letalskega goriva na
kerozinski bazi JET A1, najmanjša količina, ki jo lahko ponudnik ponudi znaša
3.750 m3.
5. Kraj izvedbe: lokacije v Republiki Sloveniji in državah, s katerimi je oziroma bo
Republika Slovenija do zaključka razpisnega roka podpisala ustrezen meddržavni sporazum.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2002
do 28. 2. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod RS za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov,
Dunajska 106, Ljubljana, tajništvo, dodatne
informacije: Metod Podkrižnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame od 16. 9.
2002 do 27. 9. 2002 med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki
vplačati stroške v višini 60 EUR na račun
zavoda pri Novi Ljubljanski banki št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila na transakcijski račun
zavoda 02924-0089084988.
Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika,
da jim pošlje razpisno dokumentacijo po
pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le po
faksu, kjer mora biti naveden točen naslov
ponudnika, na katerega mora naročnik poslati razpisno dokumentacijo. Omenjeni zahtevi mora biti priloženo potrdilo o vplačilu
stroškov priprave razpisne dokumentacije
in stroškov odpošiljanja razpisne dokumentacije na naslov ponudnika v višini 80 EUR
na navedeni račun zavoda pri NLB ali v tolarski vrednosti po srednjem tečaju BS na
dan plačila na navedeni račun zavoda.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 7. 10. 2002 do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 10. 2002 ob 12. uri, Zavod RS za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana so finančna zavarovanja v skladu z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s pogodbo.
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: določeni so 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: /
(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 23. 10. 2002, ponudniki bodo o sprejemu ponudbe obveščeni do 11. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 50/S
Ob-77268
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. št. 02/449-20-00 in št. telefaksa
02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zakup medijskega prostora in časa za dobo dveh let vrsta storitve 1A: 13.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe; trajanje dve leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za finančne zadeve - Nabavna služba Slomškov trg 10, Maribor Petra Majer. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(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 odbritve 00 0000-17.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 10. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor za finančne zadeve Slomškov trg 10,
Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10 v
Mariboru v 4. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni od prejema računa.
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:
– ponudnikova izguba ne sme presegati
5 % prihodkov,
– ponudnikovi prihodki morajo biti višji
od 60,000.000 SIT,
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiran račun,
– ponudnik mora predložiti celoten seznam popustov, ki jih dosegajo objave v vseh
medijih,
– ponudnik mora predložiti opis sistema
obračunavanja cen, ki ga uporabljajo,
– ponudnik mora priložiti dokazila o kadrovski usposobljenosti,
– ponudba moa biti veljavna najmanj 60
dni od dneva odpiranja ponudb.
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: najmanj 50 dni od dneva odpiranja ponudb; odločitev bo znana
predvidoma 8. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: A) ponderiran popust za oglaševanje v mediji - 80
točk, B) agencijska provizija 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 400-06-5/2002
Ob-77276
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 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 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
25232-7141998-21929902.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 10. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija Republike Slovenije za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2002 ob 10. uri, MOP,
Agencija Republike Slovenije 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 finansiranja 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo

Št.

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,
– 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,
– da je ponudnik predložil poročilo pooblaščenega revizorja, ko potrjuje, da ima
ponudnik izkazano, da je poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
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 so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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: 9. 9. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 40308/05/2002/25-6
Ob-77294
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje zimske službe
na lokalnih cestah in javnih poteh na
območju Občine Škofljica (sklic: Priloga
1A točka 1).
4. Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
oddaja se v celoti, brez sklopov.
5. Kraj izvedbe: lokalne ceste in javne
poti na območju Občine Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: delo se oddaja za obdobje treh let, do vključno leta
2005.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Občini Škofljica, v
tajništvu v času uradnih ur in sicer ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure in v
sredo od 15. do 17. ure.
Vodja javnega naročila je Vesna Tomažin, ek.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
01/366-78-72, pod šifro: Zimska služba
na lokalnih cestah in javnih poteh, do najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 3.000 SIT z virmanskim nalogom na podračun pri UJP št.
01323-0100000956, sklicna številka: 00
40308-05/02.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti predložena v zaprti kuverti najkasneje do 4. 10.
2002 do 12. ure, v tajništvu.
(b) Naslov: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica.
Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj – Ponudba JR, Zimska služba na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Škofljica“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb se prične 4. 10.
2002 ob 12.30. Naslov: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica v sejni
dvorani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: /
12. Pogoji financiranja in plačila: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah, potrjenih s strani
strokovnega nadzorstva v 60 dneh po potrditvi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je navedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /

Stran

6508 / Št. 80 / 13. 9. 2002

16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je max
30 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
(a) ponudbena cena,
(b) reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Občina Škofljica
Št. 110-1/02
Ob-77302
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predlog lokacijskega načrta za AC Vrba-Črnivec (Peračica).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Vrba-Črnivec (Peračica).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (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 Marsela Podboj, univ. dipl. inž. kraj.
arh. – DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana tel.
01/30-94-245 faks 01/30-94-260.
(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“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 10. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 10. 2002 ob 9. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 396.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lasntih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. 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.
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. (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: izdelovalec Primerjalne študije mora
izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni
v 69. členu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 16. 4. 2003. Datum
odločitev o sprejemu pondube je 29. 11.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 49-50 z dne 7. 6. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 9. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 326/4-5/2002
Ob-77356
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje vseh bolnišničnih prostorov (odprtih in zaprtih
enot) in notranjega transporta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka je 1. 12. 2002, rok trajanja 5 let
oziroma 60 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 10. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 30. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in priporočila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/65-27-185.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 9. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-77322
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, faks 01/43190-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: perutninsko meso.
(b) Kraj dobave: vojašnice SV, Izobraževalni center Ig, Restavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni center Poljče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je en sklop in več
skupin lokacij; možna je prijava na eno ali
več skupin lokacij.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: sposobnost bo kandidatom priznana za obdobje
treh let.
5. (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, kontaktni osebi Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, soba št.
550.
Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila je Darja Kobe, tel. 01/471-25-82.
(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 96A/2002-OMP), na transakcijski 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.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 10. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ne odpiraj – ponudba MORS-96A/2002–OMP, Perutninsko meso«.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

Št.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
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: posebni pogoji naročnika:
– 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 bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom
za perutninsko meso,
– da zagotavlja za sveže perutninsko meso in hrenovke normalni odzivni čas 1 dan,
intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski
odzivni čas 2 uri,
– da zagotavlja za mesne izdelke normalni odzivni čas od 1 do 3 dni (možno je
naročanje več dni vnaprej – odvisno od
skladiščnih kapacitet naročnika), intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da zagotavlja dobavo svežega perutninskega mesa, ki ni starejše od enega dne,
hrenovke v razsutem stanju so ob dobavi
lahko stare največ 2 dni,
– da mesni izdelki z rokom trajanja od
10 do 30 dni, ne bodo ob dobavi starejši od
petih dni,
– da mesni izdelki z rokom trajanja od
enega do dveh mesecev, ne bodo ob
dobavi starejši od 15 dni, mesnim izdelkom z daljšim rokom trajanja ob dobavi ne
sme preteči več kot polovica roka uporabnosti,
– da zagotavlja, da odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa mesa ali mesnega izdelka ne bodo pri posameznem izdelku presegla 5% zahtevane teže, celotna
dobavljena količina se tudi ne sme razlikovati za več kot 5%,
– da se navedene izdelke lahko izjemoma naroča tudi zamrznjene, tako da jih
naročnik lahko odmrzuje po posameznih
kosih,
– da se transport perutninskega mesa in
mesnih izdelkov do kupca vrši v za to namenjenih hladilnih vozilih, tako da se hladna
veriga ne pretrga.
11. Datum, ko bodo kandidati morali
predložiti ponudbe predvidoma: 8. 11.
2002 in datum odločitve o sprejemu ponudbe predvidoma: 6. 12. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo usposobljene ponudnike, po predložitvi ponudb po II. fazi, ocenil na podlagi
najnižjega predračuna za celoten sklop.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: dne 15. 4. 2002, št. 40408-98/2002-2.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Ministrstvo za obrambo
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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
Ob-77166
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 01/423-22-05, el. naslov: stefka.lavric@ijs.si, tel. 01/477-33-54.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: slikopleskarska,tlakarska in keramična dela.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003, za
dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v vložišču
Instituta “Jožef Stefan“, Jamova 39, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
30. 9. 2002, vsak delovni dan od 10. do
14. ure, na podlagi dokazila o vplačilu in
kopije potrdila o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.600 SIT (cena
5.500 SIT + DDV 1.100 SIT), virmansko
nakazilo z oznako “Slikopleskarska dela“,
na
transakcijski
račun
št.
01100-6030344242, ali na blagajni IJS,
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 17. 10. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Institut “Jožef Stefan“, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): povezava skupine ponudnikov 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
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o javnih naročilih: 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: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: nabava bo potekala v skladu s 3. točko
19. člena ZJN-1.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana
Ob-77233
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75,
e-mail:
b.spenko@zord.org.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: organizacija
in izvedba prevoza naftnih derivatov po
železnici (neosvinčenega motornega
bencina super-NMB 95, dieselskega
goriva, kurilnega olja-ekstra lahko, kurilnega olja-srednje) iz držav v katerih
zavod skladišči naftne derivate (Italija,
ZR Nemčija in Madžarska) v trošarinska skladišča v Republiki Sloveniji in
med trošarinska skladišča v Republiki
Sloveniji, vrsta storitev po prilogi 1B,
storitve železniškega prevoza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: celoten obseg količin:
– sklop 1: do 60.000 m3 neosvinčenega motornega bencina super-NMB 95,
– sklop 2: do 35.000 m3 dieselskega
goriva,
– sklop 3: do 70.000 m3 kurilnega
olja-ekstra lahko,
– sklop 4: do 6.000 ton kurilnega
olja-srednje.
Prijave so sprejemljive za en sklop, za
več sklopov ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: lokacije v tujini (Italija,
ZR Nemčija in Madžarska) in Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: organizacija in
izvedba prevoza naftnih derivatov po železnici se bo izvajala sukcesivno v skladu s
potrebami in finančnimi zmožnostmi zavoda v obdobju do treh let od izdaje sklepa o
sposobnosti in usposobljenosti ponudnika
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za organizacijo in izvedbo prevoza naftnih
derivatov po železnici.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije se lahko zahteva v tajnštvu zavoda, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, dodatne informacije Boštjan Špenko.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame od 16. 9.
2002 do 27. 9. 2002 med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo ponudniki
vplačati stroške v višini 60 EUR na račun
zavoda pri Novi Ljubljanski banki d.d., št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila na transakcijski račun
zavoda 02924-0089084988.
Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika,
da jim pošlje razpisno dokumentacijo po
pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le po
faksu, kjer mora biti naveden točen naslov
ponudnika, na katerega mora naročnik poslati razpisno dokumentacijo. Omenjeni zahtevi mora biti priloženo potrdilo o vplačilu
stroškov priprave razpisne dokumentacije
in stroškov odpošiljanja razpisne dokumentacije na naslov ponudnika v višini 80 EUR
na navedeni račun zavod pri NLB ali v tolarski vrednosti po srednjem tečaju BS na dan
plačila na navedeni račun zavoda.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: ponudnik mora prijavo predložiti po
pošti ali osebno do 4. 10. 2002 do 12.
ure, v tajništvo Zavoda Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, v zapečateni ovojnici, s točnim naslovom naročnika ter oznako “Prijava za železniški prevoz - Ne odpiraj“. Če bo prijava
poslana po pošti, se upošteva točen čas,
ko je pošiljka prispela v zavod.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
drugi fazi oddaje javnega naročila naročnik
lahko zahteva predložitev bančne garancije
za resnost ponudbe, bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančno garancijo za vrnitev predplačila in istrument za zavarovanje trošarine, DDV-ja in
ekološke takse.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v 2.
fazi postopka skladno z zakonom o javnih
naročilih in drugimi veljavnimi predpisi.
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. (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:
– Zakon o prevozu nevarnega blaga,
– drugi veljavni predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: organizacija in izvedba prevoza naftnih derivatov po železnici se bo izvajala
sukcesivno v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi zavoda v obdobju do
treh let od izdaje sklepa o sposobnosti in
usposobljenosti ponudnika za organizacijo
in izvedbo prevoza naftnih derivatov po železnici.
16. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi bo merilo za ocenjevanje ponudb najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov Ljubljana
Št. 6/02
Ob-77265
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje računalniške opreme, po prilogi A, točka-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. skupina A: strežniki Compaq, osebni računalniki Compaq,
tiskalniki.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– prvo obdobje od 1. 11. 2002 do
28. 2. 2003,
– drugo obdobje od 1. 3. 2003 do
31. 8. 2003,
– tretje obdobje od 1. 9. 2003 do 28. 2.
2004,
– četrto obdobje od 1. 3. 2004 do
31. 8. 2004,
– peto obdobje od 1. 9. 2004 do 28. 2.
2005,
– šesto obdobje od 1. 3. 2005 do
31. 8. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije. Faks 02/33-11-533.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijav, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
TRR št. 01100-6300109972, s pripisom
za razpisno dokumentacijo Vzdrževanje računalniške opreme.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 30. 9. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
s potrdilom poslovne banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-1);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav;
6.1. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 iz točke A obrazca BON-1, enake ali večje od ocenejene vrednosti tega
razpisa ali
– potrdilo poslovne banke zap. št. 13
obrazca podatki iz bilance uspeha enake
ali večje od ocenjene vrednosti tega razpisa;
6.2. da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno od dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0 ali
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– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transkacijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran,
7. da je prijavitelj predložil potrdilo proizvajalca Compaq, da je pooblaščen serviser:
– za strežnike Compaq;
– osebne računalnike Compaq (velja za
prijavitelje na skupino A.);
8. iskalnikov, ki so navedeni v prilogi A
(velja za prijavitelje na skupino A);
9. da ima prijavitelj izjavo, da ima najmanj 5 redno zaposlenih certificiranih sistemskih inženirjev za servisiranje strežnikov;
10. da ima prijavitelj izjavo, da ima najmanj 10 redno zaposlenih servisnih tehnikov na področju vzdrževanja osebnih računalnikov in tiskalnikov;
11. da ima prijavitelj izjavo, da je v letu
2001 vzdrževal (navedite ime pogodbene
stranke) vsaj 500 osebnih računalnikov.
Priložiti je potrebno dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja (pogodbo ali potrjeno referenco s strani uporabnika storitev);
12. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;
13. da bo odzivni čas največ 3 ur.
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: predložitev ponudb dne 14. 10. 2002,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
17. 10. 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena delovne ure servisnega tehnika
– 60 točk
npcx60
× = ----------------------pc
pri čemer pomeni:
x – število zbranih točk,
npc – najnižja ponudbena cena,
pc – ponudbena cena ocenjevanega ponudnika;
2. % popusta od veljavnega cenika proizvajalca rezervnih delov in materiala – 40
točk
popx40
× = ---------------------Pmax
pri čemer pomeni:
x – število zbranih točk,
Pmax – najvišji popust,
pop – popust ocenjevanega ponudnika.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
7,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo ponudnikom priznal usposobljenost za obdobje treh let. Razpis je ponovljen.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 115-27/02
Ob-77066
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo - Reanimobil, Zdravstveni dom Ajdovščina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, dodatne
ugodnosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,060.532,07
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,900.532,07 SIT, 22,935.733,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po izvedenem postopku s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2002.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Ob-77067
1. Naročnik: Osnovna šola Lovrenc na
Pohorju.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 6, 2344
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/67-80-216, faks
02/67-53-431.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: po pogodbi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Kruh pecivo Maribor, Donats
Hoče,
– sklop 2: Žito Ljubljana,
– sklop 3: Agroind Vipava, Ljubljanske
mlekarne Ljubljana,
– sklop 4: KZ Ruše, Vezonik Radlje ob
Dravi,
– sklop 5: Gramis Murska Sobota, Pitus
Zg. Kungota,
– sklop 6: Brumec-Ručigaj Mengeš,
– sklop 7: Mercator Ptuj,
– sklop 8: Žito Ljubljana, Brumec Ručigaj Mengeš,
– sklop 9: Mercator Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: celotna vrednost razpisa 14,600.000 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razpisna dokumentacija.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na sedežu šole.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002,
Ob-70101.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 5. 2001.
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
Št. 0309-5/02
Ob-77068
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup službenih avtomobilov (7) po
sistemu staro za novo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: plačilni pogoji, cena, oprema vozila, ocenjena vrednost rabljenega
vozila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtocenter Lekše,
d.o.o., Ljubljana in Avtotehna Vis, d.o.o.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,530.888
SIT, 5,878.888 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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: 4. 9. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 549/02
Ob-77069
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava,
9220 Lendava.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 34,
9220 Lendava, tel. 02/578-92-10, faks
578-13-64.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo za nenujne reševalne prevoze, Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so bila najnižja ponudbena
cena s ponderjem 80% in čim ugodnejši
plačilni pogoji s ponderjem 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop medicinska
oprema d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 9,505.264,58
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: 10,025.428,74 SIT, 9,505.264,58
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: 4. 9. 2002.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 2002/P11
Ob-77079
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,
tel. 01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne
strani:
http://www.gov.si/razpisi/.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: načrtovanje, dobava, konfiguriranje,
inštalacija transportne opreme z nadzornim sistemom Alcatel.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za spekter opreme Alcatel,
ki je predmet konkretnega javnega naročila
(transportna oprema z nadzornim sistemom
Alcatel – prej New Bridge), ima SMARTCOM d.o.o. ekskluzivno pravico prodaje
na slovenskem trgu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
141,368.555,74 SIT.
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: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
Center Vlade RS za informatiko
Št. 15/01
Ob-77101
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 01/423-22-05, el.naslov: stefka.lavric@ijs.si, tel. 01/477-33-54.
3. Datum izbire: 4. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava osebnih računalnikov in računalniške opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v I. fazi omejenega postopka veljajo samo pogoji za priznanje sposobnosti prijavitelju, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. PCX Computers, d.o.o., Ljubljana,
2. Zelinka&sinovi, d.o.o., Ljubljana,
3. Xenya, d.o.o., Ljubljana,
4. Comware d.o.o., Ljubljana,
5. Iskra računalniki, d.o.o., Ljubljana,

6. Mlacom, d.o.o., Ljubljana,
7. Sistemi Shift, d.o.o., Ljubljana,
8. Anni d.o.o, Ljubljana,
9. Inea, d.o.o., Domžale,
10. SRC.SI, d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT/letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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. 91 z dne 16. 11.
2001, Ob-58698.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana
Št. 975/02
Ob-77103
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.
3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osnovna sredstva:
A) vozila,
B) traktor s priključki,
C) računalniki in elektronska oprema,
D) ostala sredstva manjše vrednosti,
za obdobje od 1. 9. 2002 do 31. 12.
2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna enota Ravne pri Šoštanju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A): /,
– skupina B): /,
– skupina C): Comware, d.o.o., Savska
cesta 3, 1000 Ljubljana,
– skupina D): /.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina C): 5,178.751,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A): 2, vendar nepravilni ponudbi,
– skupina B): 0,
– skupina C): 2,
– skupina D): 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A): /,
– skupina B): /,
– skupina C):
5,389.594,20
SIT,
5,178.751,50 SIT,
– skupina D): /.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za skupine A), B) in D) ni
pridobil nobene ponudbe oziroma so bile
ponudbe neprimerne, zato bo nadaljeval z
oddajo naročila po postopku s pogajanji po
predhodni objavi.
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 1/02-345/1
Ob-77104
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.
2. Naslov naročnika: Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/543-46-11; faks 03/543-46-14.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava ostalega sanitetnega materiala (za nego ran in razkužila), laboratorijskega materiala in diagnostičnih sredstev, zobozdravstvenega materiala ter
RTG materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, 100% zagotavljanje
zahtevane kvote blaga,
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v 10. točki je navedena vrednost najnižje ponudbe za vsako skupino oziroma podskupino. Navedenim ponudnikom je dodeljeno naročilo.
7. Pogodbena vrednost: glej 10.
točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15 (za vse
ZD, za posamezne skupine in podskupine).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. za Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje:
V skupini A. Ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužilni material:
Podskupina 1: Ostali sanitetni material,
– Studio 33 – Marketig d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 18,452.767 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 10,157.469,52 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Zavojni in obvezilni material,
– Peroni d.o.o., Gregorčičeva 6, 3000
Celje, 7,825.260 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 7,108.056,37 SIT (najnižja);
Podskupina 3: Material za nego ran,
– Studio 33 – Marketig d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 7,782.450 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 2,149.034,80 SIT (najnižja);
Podskupina 4: Razkužila in dezificiensi,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 6,377.686 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, 3,043.044,91 SIT
(najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
Podskupina 1: Reagenti – Roche,

Št.

– Interexport – Lj Mednar. trgovina
d.o.o, Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
23,560.346,87 SIT (najvišja);
– Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana, 20,678.358,70 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Reagenti – Coulter,
Razpis v tej podskupini ni uspel, ker je
prispela samo ena pravilna ponudba.
Podskupina 3: Vakuumski odvzem,
Razpis v tej skupini ni uspel, ker ni prispela nobena pravilna ponudba.
Podskupina 4: Kemikalije,
– Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Cesta
na Brdo 100, 1001 Ljubljana, 1,709.284,38
SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 1,450.654,50 SIT (najnižja);
Podskupina 5: Hitri testi,
– Interexport – Lj Mednar. trgovina
d.o.o, Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
6,709.013,52 SIT (najvišja);
– Dr. Gorkič d.o.o., Stara cesta 6, 1370
Logatec, 4,890.926,44 SIT (najnižja);
Podskupina 6: Reagenti – ABX,
Razpis v tej podskupini ni uspel, ker ni
prispela nobena ponudba.
Podskupina 7: Reagenti Randox,
Razpis ni uspel ker je v tej podskupini
prispela samo ena ponudba.
Podskupina 8: Reagenti Dialab,
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 2,593.286,12 SIT (najvišja);
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, 1,408.228
SIT (najnižja);
Podskupina 9: Laboratorijski pribor,
– Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Cesta na
Brdo 100, 1001 Ljubljana, 13,165.596,57
SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 5,505.312,87 SIT (najnižja);
V skupini C. Zobozdravstveni material:
– Interdent d.o.o., Trnoveljska cesta 9,
3000 Celje, 33,567,431,43 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 23,092.935,15 SIT (najnižja);
V skupini D.Rentgenski material:
– Studio 33 – Marketig d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana, 7,314.867,50 SIT (najvišja);
– Interexport – Lj Mednar. trgovina
d.o.o, Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
6,398.804,36 SIT (najnižja);
2. Za Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica:
V skupini A. Ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: Ostali sanitetni material,
zavojni šivalni,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 13,056.799 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 5,784.709,48 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Material za nego ran,
– Studio 33 – Marketig d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 274.291,07 SIT (najvišja);
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– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 220.185,38 SIT (najnižja);
Podskupina 3: Razkužila in dezinficiensi,
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 1,173.367,35 SIT (najvišja);
– Studio 33 – Marketig d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 744.997,80 SIT (najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
Podskupina 1: Laboratorijski material in
diagnostična sredstva 1,
– Medias International d.o.o., Leskoškova 9/D, 1000 Ljubljana, 2,672.099,58 SIT
(najvišja);
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, 2,395.712,96
SIT (najnižja);
Podskupina 2: Laboratorijski material in
diagnostična sredstva 2,
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 3,712.308,84 SIT (najvišja);
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, 2,243.227,80
SIT (najnižja);
V skupini C. Stomatološki material 2001
– Farmadent – Trg. na debelo in drobno
d.o.o., Minarikova ul. 6, 2000 Maribor,
5,123.893,48 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 3,976.081,73 SIT (najnižja);
3. Za Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah:
V skupini A. Ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: Ostali sanitetni material,
– Studio 33 – Marketig d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana, 9,078.997,35 SIT (najvišja);
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 5,945.917,75 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Zavojni in obvezilni material:
– Peroni d.o.o., Gregorčičeva 6, 3000
Celje, 5,616.760 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 3,700.712,44 SIT (najnižja);
Podskupina 3: Material za nego ran:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 3,668.585,50 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 2,853.939,19 SIT (najnižja);
Podskupina 4: Razkužila:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 2,768.110,60 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 2,050.987,25 SIT (najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 12,853.243,80 SIT (najvišja);
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– AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2 3230 Šentjur, 12,290.103,80 SIT
(najnižja);
V skupini C. Stomatološki material in material za zobotehniko
Podskupina 1: Stomatološki material:
– Interdent d.o.o. Trnoveljska cesta 9,
3000 Celje, 16,701.785,36 SIT (najvišja);
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 10,706.538,00 SIT
(najnižja);
Podskupina 2: Material za zobotehniko,
– Interdent d.o.o. Trnoveljska cesta 9,
3000 Celje, 14,469.407,29 SIT (najvišja);
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 12,251.415,20 SIT
(najnižja);
4. Za zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate“ Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec:
V skupini A. Ostali sanitetni material za
nego ran, nabava razkužil in dezinfekcijskega materiala
Podskupina 1: Ostali sanitetni material,
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
17,508.691,70 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 4,989.016.24 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Material za nego ran,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 2,282.981,50 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 1,576.004,59 SIT (najnižja);
Podskupina 3: Razkužila in dezinficiensi:
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 2,400.724 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 1,556.018,69 SIT (najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
8,036.780,30 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 5,207.554,38 SIT (najnižja);
V skupini C. Material za zobozdravstvo
Podskupina 1: Material za zobozdravstvo,
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 14,642.828,30 SIT
(najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 11,395.761.61 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Material za zobotehniko,
– Peroni d.o.o., Gregorčičeva 6, 3000
Celje, 11,012.720 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 8,257.280,63 SIT (najnižja);
5. Za Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva 8, 8250 Brežice:
V skupini A. Ostali sanitetni material, material za nego ran,razkužila in dezinfekcijski
material
Podskupina 1: Ostali sanitetni material,
zavojni, šivalni,
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
4,157.174,07 SIT (najvišja);
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– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 2,311.967,47 SIT (najnižja);
Podskupina 2: Material za nego ran,
V tej podskupini razpis ni uspel, ke je
prispela samo ena ponudba.
Podskupina 3: Razkužila in dezinficiensi,
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 463.905,60 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, 298.843,96 SIT (najnižja);
Podskupina 4: Material za osebno higieno,
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 107.310 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, 94.388,70 SIT (najnižja);
Podskupina 5: Obvezilni in medicinsko
potrošni material,
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 7,482.362,56 SIT
(najvišja);
– Dentacom, d.o.o., Velenje, Efenkova
61, 3320 Velenje, 5,599.127,20 SIT (najnižja);
Podskupina 6: Ostali zdravstveno potrošni material,
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 5,233.628,11 SIT
(najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 3,196.226,11 SIT (najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
12,742.735,35 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 3,486.508,91 SIT (najnižja);
V skupini C. Zobozdravstvi material
Podskupina 1: Stomatološki material,
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 5,054.132,98 SIT (najvišja);
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 5,006.155,07 SIT
(najnižja);
Podskupina 2: Rentgenski material,
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 14.288,40 SIT (najvišja);
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 12.240 SIT (najnižja);
6. Za Zdravstveni dom Šentjur, Cesta L.
Dobrotinška 5, 3230 Šentjur:
V skupini A. Ostali sanitetni material (zavojni, šivalni) material za nego ran in razkužilni material
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 8,352.080,70 SIT
(najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 3,645.676,12 SIT (najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material
V tej podskupini razpis ni uspel, ke je
prispela samo ena ponudba.
V skupini C. Zobozdravstveni material

– Interdent d.o.o. Trnoveljska cesta 9,
3000 Celje, 7,092.997,14 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 1,721.506,40 SIT (najnižja);
7. za Zdravstveni dom Vrhnika, Ul. 6.
maja 11, 1360 Vrhnika:
V skupini A. Ostali sanitetni material, material za nego ran, razkužilni material
– Iris, mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
3,868.043,40 SIT (najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 2,133.903,84 SIT (najnižja);
V skupini B. Laboratorijski material in diagnostična sredstva
– Medias International d.o.o., Leskoškova 9/D, 1000 Ljubljana, 9,438.372,11 SIT
(najvišja);
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 4,475.113,29 SIT (najnižja);
V skupini C. Zobozdravstveni material
– Sanolabor d.d., Ljubljana, Leskoškova
4, 1000 Ljubljana, 942.594,32 SIT (najvišja);
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 1,062.680,36 SIT
(najnižja);
V skupini D. RTG material
– Studio 33 – Marketing d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, 580.680 SIT (najvišja);
– Interexport – Lj Mednar. trgovina
d.o.o, Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
529.740,44 SIT (najnižja).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je dodeljeno za obdobje od
1. 8. 2002 do 31. 12. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001,
Ob-56234.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
SZOZD celjske regije
Ob-77105
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in peciva,
– sveže in suho sadje,
– sveža zelenjava,
– konzervirano sadje,
– konzervirana zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– jajca,
– paštete,
– splošno prehrambeno blago 1,
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– splošno prehrambeno blago 2,
– pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sveže meso: KZ Črnomelj z.o.o, Kolodvorska 39, Črnomelj,
– mesni izdelki: KZ Krka z.o.o, Šentjernejska cesta 6,Novo mesto,
– perutnina in perutninski izdelki: Pivka
perutninarstvo d.d., Neverke 30, Pivka,
– ribe: Predelava sadja in vrtnin, KZ Krka z.o.o, Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Sevno 11, Novo mesto,
– kruh in peciva: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, Novo mesto,
– sveže in suho sadje: Trgovina na debelo in drobno, Boris Klobučar s.p., Makute 4, Uršna sela,
– sveža zelenjava: Trgovina na debelo in
drobno, Boris Klobučar s.p., Makute 4, Uršna sela,
– konzervirano sadje: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– konzervirana zelenjava: Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc s.p., Mestne njive
14, Novo mesto,
– zamrznjena zelenjava: KZ Krka z.o.o.,
Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– jajca: Predelava sadja in vrtnin, Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– paštete: Mercator – Dolenjska d.d.,
Livada 8, Novo mesto,
– splošno prehrambeno blago 1: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo
mesto,
– splošno prehrambeno blago 2: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– pijače: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: vrednosti z
DDV:
– sveže meso: 5,552.230 SIT,
– mesni izdelki: 1,585.981 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
1,865.654 SIT,
– ribe: 316.273 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 3,179.778
SIT,
– kruh in peciva: 1,433,860 SIT,
– sveže in suho sadje: 711.543 SIT,
– sveža zelenjava: 879.728 SIT,
– konzervirano sadje: 585.430 SIT,
– konzervirana zelenjava: 477.395 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 161.266 SIT,
– testenine: 112.423 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 556.840
SIT,
– jajca: 100.260 SIT,
– paštete: 842.040 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,465.413 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,293.494 SIT,
– pijače: 890.659 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti z DDV:
– sveže meso: 5,727.815 SIT,
5,552.230 SIT,
– mesni izdelki: 1,682.684 SIT,
1,585.981 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
2,138.496 SIT, 1,865.654 SIT,
– ribe: 347.742 SIT, 316.273 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 3,179.778
SIT, 3,179.778 SIT,
– kruh in peciva: 1,433.860 SIT,
1,433.860 SIT,
– sveže in suho sadje: 1,175.452 SIT,
711.543 SIT,
– sveža zelenjava: 916.140 SIT,
879.728 SIT,
– konzervirano sadje: 628.321 SIT,
585.430 SIT,
– konzervirana zelenjava: 656.390 SIT,
477.395 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 182.367 SIT,
161.266 SIT,
– testenine: 133.516 SIT, 112.423 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 752.186
SIT, 556.840 SIT,
– jajca: 120.000 SIT, 100.260 SIT,
– paštete: 888.300 SIT, 842.040 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,465.413 SIT, 1,465.413 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,342.666 SIT, 1,293.494 SIT,
– pijače: 993.657 SIT, 890.659 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51684.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 9. 2002.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-77123
1. Naročnik: Zdravstveni dom - osnovno
varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Rejčeva ulica 4,
5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dve reševalni vozili.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Proavto, d.o.o. Koper.
7. Pogodbena vrednost: skupna pogodbena vrednost znaša 19,880.580 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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. 66 z dne 26. 7.
2002, Ob-74733.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2002.
Zdravstveni dom – osnovno varstvo
Nova Gorica
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Št. 518-2002
Ob-77245
1. Naročnik: Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije.
2. Naslov naročnika: Spodnje Škofije
40d.
3. Datum izbire: 9. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso,
– mesni izdelki,
– perutnina,
– zelenjava in sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– žita in mlevski izdelki,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarska peciva,
– začimbe,
– vložena zelenjava,
– čaji in čokoladni napitki v prahu.
Kraj dobave: Spodnje Škofjie 40d.
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 – Agroind Vipava 1894, Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– meso – Mercator Degro, d.d., Obala
144, 6320 Portorož,
– mesni izdelki – Mesnica - Delikatesa
Markežič Bruno, s.p. Sp. Škofije 207, 6281
Škofije,
– perutnina – Mesnica - Delikatesa Markežič Bruno, s.p. Sp. Škofije 207, 6281
Škofije,
– sadni sokovi in sirupi – Fructal živilska
industrija d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– žita in mlevski izdelki – Mlinotest d.d.,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– testenine – Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,
– zamrznjeni izdelki iz testa – Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,
– kruh in pekovsko pecivo – Don Don
d.o.o., Metlika, PO Kozina, Rodik 112,
6240 Kozina,
– slaščičarska peciva – Don Don
d.o.o., Metlika, PO Kozina, Rodik 112,
6240 Kozina,
– začimbe – Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
– vložena zelenjava – Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
– čaji in čokoladni napitki v prahu – Mercator Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki – 2,111.187,90
SIT,
– meso – 2,557.128 SIT,
– mesni izdelki – 1,681.159,05 SIT,
– perutnina – 1,318.706,20 SIT,
– sadni sokovi in sirupi – 807.843,30
SIT,
– žita in mlevski izdelki – 77.810,40 SIT,
– testenine – 136.812,10 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 435.953,
SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 869.296,80
SIT,
– keksi – 200.848,60 SIT,
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– slaščičarska peciva – 486.080 SIT,
– začimbe – 172.287,35 SIT,
– vložena zelenjava – 220.093,93 SIT,
– čaji in čokoladni napitki v prahu –
379.568,60 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki – 2,465.166,10
SIT, 2,111.187,90 SIT,
– meso – 3,233.550,80 SIT, 2,557.128
SIT,
– mesni izdelki – 2,148.750,05 SIT,
1,681.159,05 SIT,
– perutnina
–
1,833.433
SIT,
1,318.706,20 SIT,
– sadni sokovi in sirupi – 807.843,30
SIT, 1,002.702,10 SIT,
– žita in mlevski izdelki – 77.810,40 SIT,
111.996 SIT,
– testenine – 136.812,10 SIT,
288.901,30 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 435.953
SIT, 2,491.580,90 SIT,
– kruh in pekovski izdelki – 869.296,80
SIT, 904.440 SIT,
– keksi – 200.848,60 SIT, 202.851,60
SIT,
– slaščičarska peciva – 486.080 SIT,
537.600 SIT,
– začimbe
–
172.287,35
SIT,
222.797,22 SIT,
– vložena zelenjava – 220.093,93 SIT,
309.594 SIT,
– čaji in čokoladni napitki v prahu –
379.568,60 SIT, 436.031,99 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupine blaga;
– zamrznjene ribe in morski sadeži,
– jajca,
– olje,
– zelenjava in sadje,
– kompoti in vloženo sadje,
– ostalo prehrambeno blago
je naročnik v prvi fazi omejenega postopka prejel samo eno pravilno ponudbo,
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: Ur. l. RS,
št. 21 z dne 23. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Osnovna šola
Oskarja Kovačiča, Škofije
Ob-77230
1. Naročnik: Dom upokojencev Izola/Casa del Pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,
6310 Izola.
3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena zelenjava,
– sadni sokovi,
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– krompir,
– meso,
– perutnine,
– mesni izdelki,
– sveže ribe,
– zamrznjene ribe in mekhkužci,
– jajčne testenine.
Kraj dobave je Izola, Kosovelova 22.
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,
– sveža zelenajva in sadje – KZ Agraria
Koper, z.o.o., Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– zamrznjena zelenjava – Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
– sadni sokovi – Mercator Degro, d.d.,
Obala 144, 6320 Portorož,
– krompir – kmetijski proizvajalec Vilfan
Janez, Žabnica 57, 4209 Žabnica,
– meso – Celjske mesnine, d.d., Cesta
v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– perutnine: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
– mesni izdelki – Košaki TMI8 Maribor,
d.d., Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,
– sveže ribe – Mariva Marikultura,
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož,
– zamrznjene ribe in mehkužci – Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,
– jajčne testenine – Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki – 8,913.486
SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 4,254.600
SIT,
– zamrznjena zelenjava – 344.379 SIT,
– sadni sokovi – 213.792 SIT,
– krompir – 1,040.000 SIT,
– meso – 9,656.244 SIT,
– perutnine – 4,981.755,48 SIT,
– mesni izdelki – 6,049.889 SIT,
– sveže ribe – 1,223.988,50 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
1,376.214 SIT,
– jajčne testenine – 859.721,34 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki – 9,192.570,70
SIT, 8,913.486 SIT,
– sveža
zelenjava
in
sadje
–
4,534.440,50 SIT, 4,254.600 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 545.104 SIT,
344.379 SIT,
– sadni sokovi – 217.543 SIT, 213.792
SIT,
– krompir – 1,500.000 SIT, 1,040.000
SIT,
– meso – 9,778.855,45 SIT, 9,656.244
SIT,
– perutnine – 5,270.196,54 SIT,
4,981.755,48 SIT,
– mesni izdelki – 7,497.265 SIT,
6,049.889 SIT,

– sveže ribe – 1,274.332,50 SIT,
1,223.988,50 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci –
1,590.610 SIT, 1,376.214 SIT,
– jajčne testenine – 862.435,30 SIT,
859.721,34 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
Za razpisne skupine živil:
– zamrznjeni polizdelki slaščic in testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– jajca,
– čaji in začimbe ter
– ostalo prehrambeno blago
je naročnik prejel samo po eno pravilno
ponudbo, zato je navedene skupine blaga
oddal po postopku oddaje naročil male
vrednsoti v skladu s 215. členom ZJN in
internim aktom o oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 50 z dne 7. 6. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Dom upokojencev Izola
Št. P2-02
Ob-77262
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mobilna RTG aparatura tipa Siremobil ISO C 3D – 1 kom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,521.708
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. čl.
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega
razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-77290
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža strojne opreme
odra.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopka brez dodelitve
naročila): najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje, Trg
revolucije 25/b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 413,577.406
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 519,730.044 SIT, 413,577.406
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: 9. 9. 2002.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Ob-77295
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za avdio, video in inspicientsko-komunikacijski sistem z izdelavo projektne dokumentacije in kabliranjem pri obnovi
in rekonstrukciji stare dvorane SNG Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., Tržaška
126, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
79,633.091,31 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,843.417,20 SIT, 79,633.091,31
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: 9. 9. 2002.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Št. 110-1/02
Ob-77305
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: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Klanec-Ankaran, Srmin-Socerb; nabava mehanizacije za AC Bazo
Kozina.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za posemezni sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana – sklop 9,
– Avtotehna d.d., Celovška 175, 1000
Ljubljana – sklop 13.
7. Pogodbena vrednost:
– 7,796.520 SIT – sklop 9,
– 8,961.600 SIT – sklop 13.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 9: kosilnica za brežine – 2 ponudbi,
– sklop 13: vililčar 4,5 t – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 9 – 9,745.920 SIT, 7,796.520
SIT,
– sklop 13 – 10,309.543 SIT, 8,961.600
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklopa 3 in 11 ni prispela nobena pravočasna ponudba, za sklopa 2 in 12
pa je prispela samo po ena pravočasna
ponudba, zato naročnik v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN –1, ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika in je sprejel sklep, da za omenjene sklope javni razpis ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva je bila poslana 6. 9. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-77306
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: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Klanec-Ankaran, Srmin-Socerb; nabava opreme za AC Bazo Kozina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za posemezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23,
1310 Ribnica – sklop 2,
– Viling d.o.o., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana – sklop 10,
– ASO d.o.o., Ipavčeva 21, 3000 Celje
– sklopi 11,12,13.
7. Pogodbena vrednost:
– 1,656.720 SIT – sklop 2,
– 434.100 SIT – sklop 10,
– 525.368,40 SIT – sklop 11,
– 1,364.257,20 SIT – sklop 12,
– 245.956,80 SIT – sklop 13.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
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– sklop 1: krtača za čiščene predora –
1 ponudba,
– sklop 2: vrtalo za vrtanje v zemljo (za
smernike) – 2 ponudbi,
– sklop 3: priključek za pranje prometnih znakov – 1 ponudba,
– sklop 4: kompresor – mobilni – 1 ponudba,
– sklop 5: kosilnica ročna (obrezovalnik)
– 1 ponudba,
– sklop 10: stroj za pranje – 2 ponudbi,
– sklop 11: oprema za mokro peskanje
– 2 ponudbi,
– sklop 12: oprema delavnic – 2 ponudbi,
– sklop 13: drobna oprema – 2 ponudbi,
– sklop 14: kontejner za razsuti tovor –
1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1,720.500 SIT, 1,656.720 SIT –
sklop 2,
– 444.522 SIT, 434.100 SIT – sklop
10,
– 536.040 SIT, 525.368,40 SIT –
sklop 11,
– 2,643.474 SIT, 1,364.257,20 SIT –
sklop 12,
– 516.132 SIT, 245.956,80 SIT –
sklop 13.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklope 1, 3, 4, 5 in 14 je prispela
samo po ena pravilna ponudba, zato naročnik v skladu s prvim odstavkom 76. člena
ZJN-1, ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika in je sprejel sklep, da za omenjene
sklope javni razpis ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva je bila poslana 6. 9. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 403-51/02
Ob-77309
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, e-mail: obcina@ajdovscina.si,
tel.
05/365-91-10,
faks
05/365-91-33.
3. Datum izbire: 24. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za Osnovno šolo Col
– oddaja po sklopih:
– oprema učilnic,
– oprema kuhinje,
– učila.
Kraj dobave: Osnovna šola Col.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, kakovost
vgrajenih materialov, opreme in aparatov,
reference ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– oprema učilnic – Gonzaga-PRO
d.o.o., Cesta 25. junija 1f, 5000 Nova Gorica,
– oprema kuhinje: PUC Dragica s.p.,
Hotedršica 82, 1372 Hotedršica,
– učila: Virles d.o.o., Dvoržakova 4a,
1230 Domžale.
7. Pogodbena vrednost:
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– oprema učilnic: 23,040.575,52 SIT
(z DDV),
– oprema kuhinje: 14,440.776,67 SIT
(z DDV),
– učila: 14,776.483 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– oprema učilnic: 6,
– oprema kuhinje: 6,
– učila: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– oprema učilnic: 30,819.124,80 SIT,
24,882.978 SIT,
– oprema kuhinje: 16,905.348 SIT,
13,827.802,80 SIT,
– učila:
29,564.783,90
SIT,
24,604.225,90 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: 9. 9. 2002.
Občina Ajdovščina
Št. 51/9/02
Ob-77347
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. 8. 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;
za skupino agrumi, tropsko in lupinasto 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: 2,345.288,77 SIT,
13. za skupino sadje domače:
1,355.099,90 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje: 560.923,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina zelenjava sveža in naravno kisana: 2,945.288,76 SIT; 2,345.288,77
SIT;
2. skupina sadje domače: 1,687.800
SIT; 1,623.268,50 SIT;
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3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 655.822,26 SIT; 560.923,30
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 9. 2002
do 30. 9. 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: 10. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-77354
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/66-06-306,
faks
05/66-06-305.
3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: digitalni UZ aparat.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta, reference,
garancija in servisiranje, posebne ugodnosti, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MEVI d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 24,466.865,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 24,466.865,40 SIT; 23,220.000 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: 9. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 8/2002
Ob-77394
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik.
3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža osebnega bolniškega dvigala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
I. dobava in montaža novega dvigala (ponujena cena, plačilni pogoji, čas garancije),
II. cena demontaže obstoječega dvigala
(ponujena cena),
III. cena zidarskih del (ponujena cena),
IV. odkup delov starega dvigala (ponujena cena).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rupini & Co d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,768.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,144.000 SIT, 9,768.000,80 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: 3. 9. 2002.
Bolnišnica Golnik – KOPA

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. 465-10-5/2002-900
Ob-77073
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: komunalna ureditev območja ZN Spodnje Preloge, Spodnje
Preloge v neposredni bližini Slovenskih
Konjic.
5. Merila za dodelitev naroč6. ila in utemeljitev izbire: (a), (b) – v skladu z razpisno
dokumentacijo; (c) – s pogajanji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: (a.) cesta – IPI d.o.o.
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina. (b.) vodovod in kanalizacija – Javno komunalno
podjetje d.o.o., Celjska 3, Slovenske Konjice.
7. Pogodbena vrednost: (a.) cesta –
59,596.527,70 SIT; (b.) vodovod –
9,157.713 SIT kanalizacija – 30,559.630
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (a.) 7, (b) 8,
(c.) 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (a.) cesta – 79,643.429,17 SIT in
58,803.364,05 SIT (b.) vodovod –
17,454.198,84 SIT in 8,948.890,39 SIT
kanalizacija – 33,390.678 SIT in
29,847.995,75 SIT (c.) elektrika –
10,757.870,64 SIT in 8,136.663,60 SIT
telefon
16,284.888,92
SIT
in
8,968.986,00 SIT javna razsvetljava
7,970.520 SIT in 4,495.570,20 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: 4. 9. 2002.
Občina Slovenske Konjice
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Št. 465-10-0006/2002-200 Ob-77075
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja prve faze druge etape ureditve centra za ravnanje z
odpadki v Občini Slovenske Konjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
190,151.415,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 258,401.229,99 SIT, 190,034.897,30
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: 4. 9. 2002.
Občina Slovenske Konjice
Št. 13-02
Ob-77080
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. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez Savo v Bohinjski Bistrici R1-209/1091.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAP Trade d.o.o., Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 77,213.128
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 105,253.134 SIT, 77,213.128 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 27-02
Ob-77081
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu “Žaga“

Št.

na cesti R1-225/1084 Stahovica – Črnivec v km 5.200.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje, Lava 42, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 39,553.472
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,914.516 SIT, 39,553.472 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 20-02
Ob-77083
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: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste R1-221
odsek Trbovlje – Hrastnik (Marko).
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: 88,473.815
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 172,352.482 SIT, 88,473.815
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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 18-02
Ob-77084
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. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča
ceste R3-673 odsek 1340 Križaj pri
Podbočju v km 5.105 dolžina 140 m.
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: 88,601.533
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,556.307 SIT, 88,601.533 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 14-02
Ob-77085
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija glavne
ceste G2-108 Šentjakob – Radeče (Ribče-Litija).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
7. Pogodbena vrednost: 304,977.360
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 342,319.303 SIT, 304,977.360 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 41-02
Ob-77086
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-425/1266 Šentvid-Šoštanj 1. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marjan Slemenšek GM in
GD s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 45,936.084
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 70,103.269 SIT, 45,936.084 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 51-02
Ob-77087
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
RT-909/1128 Vresje – Sorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7 – združenje za cestogradnjo GIZ, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 97,665.484 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,821.605 SIT, 97,665.484 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 14-02
Ob-77088
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: 26. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-411/1429 Gobovce-Črnivec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit – Asphalt d.o.o. Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,855.369
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,435.497 SIT, 19,855.369 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 39-02
Ob-77089
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.
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3. Datum izbire: 29. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča
Podplat na cesti G2-107.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje, Lava 42, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 298,444.321
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 305,740.189 SIT, 298,444.321
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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 40-02
Ob-77091
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: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba del za preplastitev Naklo – Kranj – Jeprca na cesti
R1-211/0211.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Jezerska 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 52,291.585
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,841.849 SIT, 52,291.585 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 33-02
Ob-77093
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: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja križišča v Ravnah R1-226 odsek 1256.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 65,219.106
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,254.545 SIT, 65,219.106 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 44-02
Ob-77094
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: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava zapornega sloja na cesti G2-103 odsek 1009 Plave –
Solkan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52, 500 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 35,536.420
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,239.403 SIT, 35,536.420 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: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 51-02
Ob-77095
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba protihrupne
ograje v Novi Gorici.
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: 47,758.408
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,640.536 SIT, 47,758.408 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: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 02/321902
Ob-77092
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izbira izvajalca prenove
pritličja, 1. in 2. nad., severni – osrednji
del objekta Vojkova 19 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 70 točk, garancijski
rok – 10 točk, reference – 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje
Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 61,770.806,42
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,3%.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,501.915,97 SIT, 61,770.806,42
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: 5. 9. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-77096
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev avtobusnega
postajališča pri Osnovni šoli Šmarje ter
obnova dela lokalne ceste LC 177130 v
km 1,360 – 1,485.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne prostore, Ulica 15. maja 14, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 17,444.160,36
tolarjev z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,844.250 tolarjev, 17,444.160,36 tolarjev.
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: 4. 9. 2002.
Mestna občina Koper

Št.
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Ob-77098
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dozidava in prenova
osnovne šole Sostro, Cesta II. grupe
odredov 49, Dobrunje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 882,781.697
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 942,483.619 SIT, 784,811.876 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 30. 11. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2002.
Mestna občina Ljubljana

3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja severne vezne
ceste III. etapa in dokončanja II. etape s
cestno razsvetljavo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
in roki izvedbe. Izvajalec je izbran na osnovi
najvišjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje, Ceste mostovi
Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 159,992.913
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,277.676 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 3 za celoto.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 163,655.330 SIT, 158,091.183
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. 41 z dne 10. 5.
2002, Ob-68636.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 9. 2002.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 30008-2/02-03
Ob-77099
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Občina Muta,
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.
02/876-18-23, faks 02/876-11-14, e-mail obcina.muta@muta.si.
3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega objekta
Kovaška 1, 2366 Muta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 90% cena, 10% reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska c. 40, 2360 Radlje ob
Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 96,973.566,61
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,795.775,40 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 102,208.724,04 SIT in 96,973.556,61
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: 3. 9. 2002.
Občina Muta

Št. 34409-19/2002-0801
Ob-77246
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-463.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Mladinske ulice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila tehnični del 30 točk in finančni del 70
točk. Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 59,106.307,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,248.924,40 SIT, 59,106.307,56
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor

Št. 34404-03/02
Ob-77143
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov
9,
faks
03/42-65-802,
tel.
03/42-65-800, e-mail: komunalna.direkcija@celje.si.

Št. 35200-04/2002-0801/AJ Ob-77247
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks: 25-26-551,
tel.: 22-01-415.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov v
naselju Dobrava II. faza - MČ Tezno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila;
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 55,518.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,228.900,56 SIT, 46,720.942,36
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-07/2001-0801/Aj Ob-77248
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks: 25-26-551,
tel.: 22-01-415.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov in sanacijo ob.vodovoda zaradi izgradnje kan. v naselju Zrkovci VI. faza-KS Jože lacko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila;
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poštrak, d.o.o., Obrežna
ul. 1, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 92,003.608,58
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,916.759,31 SIT, 92,003.608,58
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-18/2001-0801/Aj Ob-77249
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks: 25-26-551,
tel.: 22-01-415.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključ-
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kov in prestavitev ob. vodovoda zaradi
izgradnje kan. v MČ Studenci po Obrežni ulici - od Žabotove do Primčeve ul.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 59,903.713,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja 59,903.713,08 najvišja
77,748.004,56 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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-23/2001-0801
Ob-77250
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, Maribor faks 25-26-551, tel.
22-01-414.
3. Datum izbire: 25. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kolektorja Studenci-Limbuš na odseku skozi Marles in
Gozdno gospodarstvo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tibar d.o.o., Cankarjeva
16, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 41,902.384,79
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,238.759,55 SIT, 41,902.384,79
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35213-05/2002-0801
Ob-77252
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, Maribor faks 25-26-551, tel.
22-01-414.
3. Datum izbire: 25. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Razvanje I.faza in obnova vodovoda na
delu trase.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul.30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 78,497.635,57
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,509.427,30 SIT, 77.923.922,73
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35204-11/2002-0801
Ob-77253
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, Maribor faks 25-26-551, tel.
22-01-464.
3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: plinovod po Zrkovski cesti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech d.d, Vita Krajgherja 5, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 48,896.973,27
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,370.422,84 SIT, 48,896.973,27
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35200-08/2002-0801
Ob-77254
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-464.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: komunalna ureditev dela območja S-8 in Š-8/1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk. Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbar IGM d.d., Miklavška c. 82, Sp. Hoče.
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7. Pogodbena
vrednost:
117,741.772,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 129,405.356,22 SIT, 117,247.778,35
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 35212-1/2002-0801
Ob-77256
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-464.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vročevoda po
Engelsovi, Besednjakovi, Šarhovi in Korčetovi ulici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk. Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Protech d.d., Vita Krajgherja 5, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
146,326.847,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 159,516.242 SIT, 145,326.847,40
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 34409-35/2001-0801
Ob-77257
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-463.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Pohorske
ulice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk. Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 53,040.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

Št.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,338.674,40 SIT, 53,040.000
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: 6. 9. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 361-39/2002
Ob-77296
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta
Gortanov trg 15 v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriaing d.o.o., Koper.
7. Pogodbena vrednost: 99,080.727
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40,169.905 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 131,725.129 tolarjev, 99,080.727 tolarjev.
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: 9. 9. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 351-58/2002
Ob-77307
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, e-mail: obcina@ajdovscina.si,
tel.
05/365-91-10,
faks
05/365-91-33.
3. Datum izbire: 7. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija objekta ob
starem mlinu za potrebe muzejske
zbirke.
Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Keting d.o.o. Ajdovščina,
Goriška cesta 65, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 28,527.743,42
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 18,665.132,49 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,698.076,50 SIT, 28,527.743,42
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Občina Ajdovščina
Št. 351-57/2002
Ob-77308
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, e-mail: obcina@ajdovscina.si,
tel.
05/365-91-10,
faks
05/365-91-33.
3. Datum izbire: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija objekta ob
starem mlinu – vzhodni del.
Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, tehnična opremljenost, finančno stanje
ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marc Gradbeno podjetje
d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 39,782.790
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,441.263,22 SIT, 39,782.790 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: 9. 9. 2002.
Občina Ajdovščina
Št. 30008-3/02-03
Ob-77351
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Občina Muta,
Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.
02/876-18-23, faks 02/876-11-14, e-mail obcina.muta@muta.si.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija ceste v Gozdni ulici na
Spodnji Muti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 80% cena, 20% reference
(posebej na področju izgradnje kanalizacije
in posebej na področju rekonstrukcije cest).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija
Bernard Bauer s.p., Ob potoku 8, 2360
Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 13,447.837,94
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,102.560,96 SIT in 13,447.837,94
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: 9. 9. 2002.
Občina Muta
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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
Nadaljevanje s strani 6491
Št. 40307-6/2002
Ob-77435
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, e-mail: obcina@bled.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
čiščenje in glajenje ledu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Športna dvorana Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
– z ozirom na vrsto pogona.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, dodatne informacije za razpisno dokumentacijo: Anton Kovačič, tel.
04/575-01-31; tehnični del: Mirko Ulčar
tel. 04/578-05-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od 8. do 13. ure, v tajništvu Občine Bled,
ob predhodni najavi po telefonu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski rač. št.: 01203-0100007903 sklic na
št.: 75027-7141998-71419940.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2002 ob 12. 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 30 dni po izstavitvi računa.
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
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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 30
dni. Predviden rok za izbiro izvajalca je
18. 10. 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, stroški rednega letnega vzdrževanja in cene
najpomembnejših rezervnih delov maksimalno 20 točk, garancija maksimalno 10 točk
in reference maksimalno 10 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 stroj za čiščenje in glajenje ledu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2002.
Občina Bled
Št. 40307-7/2002
Ob-77436
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, e-mail: obcina@bled.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kompresor za hlajenje in izdelavo ledu v Športni
dvorani Bled.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Športna dvorana Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, dodatne informacije za razpisno dokumentacijo: Anton Kovačič, tel.
04/575-01-31; tehnični del: Mirko Ulčar
tel. 04/578-05-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od 8. do 13. ure, v tajništvu Občine Bled,
ob predhodni najavi po telefonu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski rač. št.: 01203-0100007903 sklic na
št.: 75027-7141998-71419941.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 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: 11. 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 30 dni po izstavitvi računa.
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 30 dni.
Predviden rok za izbiro izvajalca je 18. 10.
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, stroški rednega letnega vzdrževanja in cene
najpomembnejših rezervnih delov maksimalno 20 točk, garancija maksimalno 10 točk
in reference maksimalno 10 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 kompresor za hlajenje in izdelavo
ledu v Športni dvorani Bled.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2002.
Občina Bled

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. 414-05-17/99-1
Ob-77077
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.igor@siol.net.
3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vgrajena in
pomična športna oprema za dvorano pri
osnovni šoli Cirkovce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancija
in plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inventa d.o.o., Begunje,
Begunje 1, 4275 Begunje.
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7. Pogodbena
vrednost:
36,799.186,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,116.720 SIT; 49,359.723,60
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: 3. 9. 2002.
Občina Kidričevo
Ob-77078
1. Naročnik: Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor tiskanega medija za oglaševanje povezano z
vrednostnimi papirji Republike Slovenije za dobo dveh let po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena za kolonski
centimeter.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dnevnik časopisna družba, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 2.280 SIT z
vključenim DDV in popusti, navedena cena
je za en kolonski centimeter.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1, v skladu
z mnenjem Urada za javna naročila, št.
107/2002-AP.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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: 3. 9. 2002.
Ministrstvo za finance
Št. 2277
Ob-77292
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz blaga.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hmezad TMT d.o.o. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 116,500.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 640-06-0002/02
Ob-77299
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00, faks
03/898-43-33.
3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: avtobusni
prevozi učencev osnovnih šol v Občini
Šoštanj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za relacijo/na
dan.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje,
– A P S d.d. Velenje, Koroška 20, Velenje,
– Avtoprevozništvo Prosenjak Jože s.p.,
Podgorje 159, Podgorje,
– Avtotransporti Ovčjak, Ovčjak Edi s.p.,
Florjan 20, Šoštanj,
– Osebni prevozi Vrčkovnik Rudi s.p.,
Florjan 289, Šoštanj.
7. Pogodbena vrednost: skupno:
27,808.590 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za relacijo/dan 30.418 SIT in 6.500
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: 6. 9. 2002.
Občina Šoštanj
Št. 7013/02
Ob-77346
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. melioracije, sanacije in vzdrževanje kmetijske infrastrukture na območju
lokalne izpostave Krško,
2. melioracije, sanacije in vzdrževanje kmetijske infrastrukture na območju
lokalne izpostave Novo mesto,
3. melioracije in sanacije na območju lokalne izpostave Celje,
4. melioracije, sanacije in vzdrževanje kmetijske infrastrukture na območju
lokalne izpostave Šmarje pri Jelšah,
5. melioracije, sanacije in vzdrževanje kmetijske infrastrukture na območju
lokalne izpostave Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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1. Lesdog d.o.o., Cesta v log 14, Kočevje,
2. VGP Novo mesto d.d., Trdinova 33,
Novo mesto,
3. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,
4. Lesdog d.o.o., Cesta v log 14, Kočevje,
5. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško.
8. Pogodbena vrednost:
1. 1,150.000 SIT,
2. 2,732.175 SIT,
3. 2,650.020 SIT,
4. 3,797.500 SIT,
5. 3,790.002 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 4,
2. 4,
3. 4,
4. 3,
5. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 1,380.000 SIT; 1,150.000 SIT,
2. 2,900.400 SIT; 2.732.175 SIT,
3. 2,750.475 SIT; 2,650.020 SIT,
4. 5,400.000 SIT; 3,797.500 SIT,
5. 3,900.000 SIT; 3,790.002 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 9. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Št. 14/02
Ob-77348
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: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 1 – slikopleskarstvo –
slikopleskarska dela v kuhinji na Oddelku za psihiatrijo – Hočko Pohorje.
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: 534.240 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 574.560 SIT z DDV; 534.240 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 4. 9.
2002 do 30. 9. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 266-22/2002
Ob-77361
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tekoče
vzdrževanje objektov na mejnih prehodih Republike Slovenije (I. sklop: vzdrževanje električnih napeljav in naprav; II. sklop: vzdrževanje strojnih napeljav in naprav;
III. sklop: razna manjša gradbena in zaključna dela).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve oziroma dela v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila - skupaj največ 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika 5 točk,
4. certifikat ISO 9001 - 4 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– I. sklop (vzdrževanje električnih napeljav in naprav): KOP Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice; DOM Koper d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper; OZ
Elektrovod instalacije z.o.o., Devova 5,
1000 Ljubljana; Elektrotehnika Jožef Milošič s.p., Potrčeva 28, 2250 Ptuj;
– II. sklop (vzdrževanje strojnih napeljav in naprav): KOP Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice; SPL d.d.,
Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana; Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor;
– III. sklop (razna manjša gradbena in
zaključna dela): KOP Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice, DOM Koper d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper;
Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: ocenjene pogodbene vrednosti:
– I. sklop (vzdrževanje električnih napeljav in naprav): KOP Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice 10,500.000 SIT; DOM Koper d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper - 23,000.000 SIT;
OZ Elektrovod instalacije z.o.o., Devova
5, 1000 Ljubljana - 1,500.000 SIT; Elektrotehnika Jožef Milošič s.p., Potrčeva 28,
2250 Ptuj - 31,000.000 SIT;
– II. sklop (vzdrževanje strojnih napeljav in naprav): KOP Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice - 6,500.000
SIT; SPL d.d., Frankopanska 18a, 1000
Ljubljana - 8,500.000 SIT; Sortima d.o.o.,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor 11,000.000 SIT;
– III. sklop (razna manjša gradbena in
zaključna dela): KOP Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice - 6,500.000
SIT; DOM Koper d.o.o., Ferrarska 17,
6000 Koper - 16,500.000 SIT; Sortima
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d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor
- 17,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I.
sklop:
145,236.480
SIT,
18,875.100 SIT;
– II.
sklop:
12,061.848
SIT,
6,419.160 SIT;
– III.
sklop:
38,427.546
SIT,
17,574.000 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: 9. 9. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 64-04/02
Ob-77363
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Tišina 4, 9251
Tišina, telefonska št.: 02/53-91-710.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šolskih otrok v občini Tišina za leto
2002/2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena in reference.
Izbrani izvajalec je bil edini ponudnik in je
oddal pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtobusni promet
Murska Sobota d.d., Bakovska 29/A,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 47.865,70
SIT/dan (z vključenim 8,5% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: oddana je bila ena ponudba.
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: 30. 8. 2002.
Občina Tišina

Javni razpisi
Obvestilo
Ob-77293
Občina Kamnik v zvezi z javnim razpisom
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, ki ga je v Uradnem listu RS, št. 77 z dne
30. 8. 2002 objavila družba Stol, d.d. iz
Kamnika, opozarja, da glede zemljišč parc.
št. 456/1, 456/2 in 456/4 k.o. Šmarca
med Občino Kamnik in družbo Stol, d.d.
poteka spor na pristojnem sodišču.
Občina Kamnik

Popravek
Ob-77327
V javnem razpisu za spodbujanje investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59 z dne
5. 7. 2002, Ob-73469, se spremeni podtočka 8. Višina nepovratnih sredstev v točki
II. Navodilo predlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis za spodbujanje investicij,
tako da se novo besedilo glasi:
8. Višina nepovratnih sredstev
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša
100,000.000 SIT v letu 2003. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 6521 Razvojno prestrukturiranje zasavske regije proračuna RS za leti 2002 in 2003.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
40% upravičenih stroškov posameznega
projekta oziroma 55% upravičenih stroškov,
če gre za mala ali srednje velika podjetja.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-77264
Podjetniški center Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: PC Novo mesto d.o.o.) v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in poslovnimi
bankami, ki sodelujejo v projektu, objavlja
dopolnitev razpisa
posojil za samozaposlovanje
podjetnikov začetnikov, odpiranje in
ohranjanje števila delovnih mest v
malem gospodarstvu pri obstoječih
delodajalcih (do 50 zaposlenih) od
1. 1. 2002 naprej (posojila s pomočjo
lokalnih skupnosti),
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
42-43 z dne 17. 5. 2002.
1. V točki 2. Pogoji za prijavo se točka
B/ na razpis se lahko prijavijo dopolni tako,
da se glasi:
– osebe, ki so realizirale samozaposlitev
brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2002
naprej,
– delodajalci, ki za nedoločen čas oziroma za čas, za katerega so prejeli posojilo
zaposlijo osebo, ki prvič išče zaposlitev in
pomeni zaposlitev povečanje oziroma ohranitev števila zaposlenih pri delodajalcu, od
1. 1. 2002 naprej,
– delodajalci, ki za nedoločen čas oziroma za čas za katerega so prejeli posojilo
zaposlijo osebo, ki išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih
pri delodajalcu od 1. 1. 2002, če za zaposlitev iste osebe še niso prejeli sredstev
ZRSZ za novo delovno mesto oziroma sredstev lokalnih skupnosti.
2. Ostale določbe razpisa se ne spreminjajo.
PC Novo mesto, d.o.o.
Ob-77321
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01, 111/01,
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
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Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje založniških projektov
na področju varovanja in krepitve
zdravja v letu 2002
1. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: med založniške projekte, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo v okviru javnega razpisa, se štejejo
poljudno-znanstvene
a) knjige,
b) revije,
c) priročniki ter
d) brošure/zloženke,
nekomercialnega značaja, ki služijo v
podporo nacionalnih programov, oziroma
projektov promocije zdravja.
Ministrstvo v okviru tega razpisa ne bo
sofinanciralo: strokovnih revij, učbenikov,
zbornikov iz strokovnih srečanj, strokovnih
navodil za opravljanje zdravstvene dejavnosti na navedenih področjih, monografij, raziskovalnih poročil in drugih zahtevnih strokovnih besedil ter projektov komercialnega
in profitnega značaja.
3. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 25,000.000 tolarjev.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo:
A) društva, ki imajo v ustanovnem aktu
kot eno prednostnih nalog opredeljeno skrb
za zdravje prebivalstva in
B) ustanove, registrirane za opravljanje
dejavnosti v Sloveniji, ki imajo v ustanovnem
aktu kot eno prednostnih nalog opredeljeno
skrb za zdravje prebivalstva,
C) javni zdravstveni zavodi, ki izvajajo socialno medicinsko, higiensko in epidemiološko dejavnost.
Vsi vlagatelji morajo:
a) prijaviti projekt, ki je predmet razpisa,
b) imeti vsebinski načrt projekta, ki vsebuje vse elemente zahtevane v razpisni dokumentaciji,
c) imeti izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
5. Izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih projektov
Založniški projekt s katerim vlagatelji kandidirajo na javni razpis mora:
a) biti izveden v poljudno-znanstveni obliki,
b) biti nekomercialnega in neprofitnega
značaja,
c) pritegovati ljudi in spodbujati njihovo
odgovornost in sodelovanje v skrbi za lastno zdravje, oziroma spodbujati zdrav življenjski slog,
d) biti usmerjen v informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev oziroma posameznih ciljnih skupin,
e) biti namenjen ciljni publiki, ki presega
zgolj članstvo društva oziroma ustanove.
6. Merila za izbor
a) Izločene bodo nepopolne vloge ter
projekti, ki niso predmet razpisa.
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b) Pri izboru projektov, ki bodo sofinancirani bodo upoštevana naslednja merila:
– reference vlagatelja (0–5 točk),
– inovativnost in izvirnost (0–5 točk),
– sodelovanje več avtorjev (da – 3 točke, ne – 1 točka),
– sodelovanje več institucij (da – 3 točke, ne – 1 točka),
– podpora programom promocije zdravja (0–3 točk),
– opredeljenost in dostopnost ciljne publike (0–5 točk),
– naklada (0–3 točke),
– opredeljenost in realnost finančne konstrukcije (0–3 točke).
Projekti bodo ocenjeni v skladu z zgoraj
navedenimi merili. Maksimalno možno število zbranih točk na osnovi gornjih meril je 30.
7. Ocenjevanje in razdelitev sredstev
a) Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v
višini od 100.000 do 4,000.000 SIT.
b) Projekti lahko prejmejo sredstva v višini do največ 70% vseh predvidenih sredstev projekta.
c) Sofinancirani bodo stroški priprave,
tiska in distribucije, kamor sodijo tudi stroški, plačil vseh oblik pogodbenega dela,
avtorskih honorarjev in nagrade prostovoljcem.
d) Po proučitvi vlog na razpis bo ministrstvo ocenilo nujen obseg stroškov projekta in pri odmeri višine sredstev upoštevalo nujnost posameznega stroška za izvajanje projekta ter primerjavo višine stroškov
projekta z drugimi tovrstnimi projekti.
e) Ministrstvo bo dalo prednost tistim
projektom, ki bodo na osnovi razpisnih meril zbrali večje število točk.
f) V primeru enako ali podobno ocenjenih istovrstnih projektov bo ministrstvo dalo
prednost sofinanciranju tistega projekta, za
katerega bo po medsebojni primerjavi ocenilo, da je kvalitetnejši in da lahko od njega
upravičeno pričakujemo večjo učinkovitost.
Ministrstvo bo na tej osnovi sofinanciralo
najbolje ocenjene projekte po točkovnem
vrstnem redu do porabe razpisanih sredstev.
Minister bo na osnovi predloga komisije
sprejel sklep o sofinanciranju posameznih
projektov, na podlagi sklepa pa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2002,
s katero postane izvajalec pooblaščen in
zadolžen za čim bolj racionalno uporabo
sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo
prijavljenega programa.
8. Obvezna oblika in vsebina vloge
a) Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu Z 2002 “Prijava na javni
razpis Z-2002”.
Razpisno dokumentacijo (Obrazec Z
2002, vzorec pogodbe s priloženo disketo)
lahko vlagatelji dvignejo v vložišču Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5,
Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delavnik med
8. in 14. uro, ali na spletni strani ministrstva: http://www.gov.si/mz, v rubriki razpisi.
b) Kompletna vloga vsebuje naslednje
elemente:
– prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu Z-2002 z vsemi zahtevanimi podatki in
prilogami,
– odločbo ali sklep o registraciji,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
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c) Vse informacije v zvezi z razpisom vlagatelji lahko dobijo vsak dan med 10. in 11.
uro, pri Ondini Jordan-Markočič, tel.
01/478-60-36 ali Cirilu Klajnščku, tel.
478-60-38.
9. Predložitev vlog
a) Vlogo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
označeno z oznako »Ne odpiraj – javni razpis Z -2002».
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja!
Obrazec Z-2002 in vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v tiskani in elektronski
obliki, in sicer v Wordovem urejevalniku besedil (´97 ali novejši), ter na 3.5" HD disketi
DOS formata, priložena k prijavi na razpis!
b) Rok za oddajo vlog je 28. 9. 2002.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Komisija bo obravnavala samo vloge, ki
bodo prispele po pošti. Nepravočasne ali
nepravilno označene vloge bodo neodprte
vrnjene ponudnikom, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanem obrazcu in v zahtevani obliki.
10. Odpiranje vlog
Komisija bo pričela z odpiranjem vlog
30. 9. 2002. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Izid razpisa
Prejemniki bodo o izboru programov obveščeni do 15. 10. 2002.
Ministrstvo za zdravje
Ob-77280
V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Uradni list RS, št. 103/01), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
66/01 in 53/02), Pravilnikom o pogojih za
dodeljevanje sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in kogeneracije (Uradni list RS,
št. 74/01), Uredbo o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00), Zakonom o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi
Proračuna Republike Slovenije za leto 2002
(Uradni list RS, št. 103/01), objavljamo
javni razpis
za oddajo subvencij za sofinanciranje
investicijskih projektov za izrabo
obnovljivih virov energije
1. Oddajo subvencij razpisuje: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91, (nadalje: Agencija).
2. Predmet razpisa
Agencija za leto 2002 razpisuje subvencije za sofinanciranje investicijskih projektov za izrabo obnovljivih virov energije za
katera lahko kandidirajo pravne in fizične
osebe – samostojni podjetniki, ki izpolnjuje-
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jo pogoje, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji.
Predmet javnega razpisa je oddaja nepovratnih subvencij za investicijske projekte
za izrabo obnovljivih virov energije, in sicer
za:
A) kurilne naprave na lesno biomaso,
B) izrabo geotermalne energije za toplotno oskrbo,
C) toplotne črpalke,
D) sončne kolektorje za pripravo tople
vode,
E) avtonomno proizvodnjo električne
energije z uporabo sonca ali vetra (proizvodna enota ni priključena na elektroenergetsko omrežje in vanj ne oddaja električne
energije).
3. Višina subvencije
Višina subvencije znaša do 40% upravičenih stroškov. V skladu z 9. členom Pravilnika o pogojih za dodeljevanje sredstev za
spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in kogeneracije, pomenijo upravičeni stroški investicij tiste povečane stroške investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije in s
tem bistveno prispevajo k zniževanju emisij
toplogrednih plinov v primerjavi s stroški klasične proizvodnje energije iste moči.
Ta znesek se pri uporabi obnovljivih virov energije kot primarnega vira lahko poviša:
3.1 za nadaljnjih 10% v primeru, da bo
proizvodnja energije iz te naprave edini vir
oskrbe s toplotno energijo na zaokroženem
področju in
3.2 za nadaljnjih 10%, kolikor je prejemnik sredstev malo oziroma srednje podjetje
glede na definicijo v 6. členu Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo
Agencija upoštevala tudi v proračunu razpoložljiva sredstva. Kolikor bodo upravičene in izračunane višine subvencij presegle
razpisano vsoto največ za 20%, bodo vsem
prosilcem subvencije znižane za sorazmerni delež. Pri večjem preseganju sredstev
pa bodo subvencije dodeljene vlogam po
vrsti prispetja do porabe razpisanih sredstev.
4. Pogoji za dodelitev nepovratnih subvencij za investicijske projekte za izrabo
obnovljivih virov energije so naslednji: prosilci morajo z listinami dokazati, da so v fazi
priprave ali izvedbe investicije. Za formalno
popolnost mora vloga vsebovati zahtevane
podatke o investitorju in investiciji (izpolnjeni vsi obrazci iz razpisne dokumentacije in
pripadajoče priloge) ter dodatne dokumente ali njihove fotokopije, s katerimi bodo
lahko dokazovali v obrazce vnesene podatke.
5. Omejitveni pogoji
Investitorji v naprave, ki so predmet razpisa, ki so investicijo že zaključili in že imajo
uporabno dovoljenje, niso upravičeni do
subvencije.
Prosilci ne smejo imeti neizpolnjenih obveznosti iz naslova morebitnih dosedanjih
pogodb z Ministrstvom za okolje, prostor in
energijo ali Agencijo.
6. Merila razpisa:
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A) kurilne naprave na biomaso:
A1) faza investicije:
– investicija v fazi pripravljalnih del – 10
točk,
– investicija v fazi gradnje – 20 točk;
A2) namen investicije:
– investicija bo nadomestila dosedanjo
uporabo fosilnih goriv z lesno biomaso – 60
točk,
– investicija je potrebna zaradi preseganja dovoljenih emisijskih vrednosti sedanje
kurilne naprave na lesno biomaso – 40 točk;
A3) vpliv investicije:
– kurilna naprava oskrbuje s toploto daljinski sistem ogrevanja – 20 točk,
– kurilna naprava služi samo za lastne
potrebe investitorja – 10 točk;
Višina subvencije se izračuna po enačbi:
Vsub = [ upr. stroški × (0,4 + f1×0,1 +
f2×0,1)] × [(A1+A2+A3)/100], kjer je:
f1= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.1.
f2= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.2;
B) izraba geotermalne energije za toplotno oskrbo
B1) faza investicije:
– investicija v fazi pripravljalnih del – 10
točk,
– investicija v fazi gradnje – 20 točk;
B2) namen investicije:
– investicija bo v celoti nadomestila dosedanjo uporabo fosilnih goriv – 60 točk,
– investicija bo delno nadomestila dosedanjo uporabo fosilnih goriv – 40 točk;
B3) vpliv investicije:
– naprava oskrbuje s toploto daljinski sistem ogrevanja – 20 točk,
– naprava služi samo za lastne potrebe
investitorja – 10 točk;
Višina subvencije se izračuna po enačbi:
Vsub = [ upr. stroški × (0,4 + f1×0,1 +
f2×0,1)] × [(B1+B2+B3)/100], kjer je:
f1= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.1.
f2= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.2.
C) toplotne črpalke
C1) faza investicije:
– investicija v fazi pripravljalnih del – 10
točk,
– investicija v fazi gradnje – 20 točk;
C2) izvedba investicije:
– izkoriščanje odpadne toplote – 40
točk,
– izkoriščanje toplote okolice – 60 točk,
– izkoriščanje toplote zemlje v globini
več kot 50 m – 80 točk;
Višina subvencije se izračuna po enačbi:
Vsub = [ upr. stroški × (0,4 + f1× 0,1
+ f2×0,1)] × [(C1+C2)/100], kjer je:
f1= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.1.
f2= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.2.
D) sončni kolektorji za pripravo tople vode
D1) faza investicije:
– investicija v fazi pripravljalnih del –
10 točk,

– investicija v fazi gradnje – 20 točk;
D2) namen investicije:
– investicija delno nadomešča uporabo
fosilnih goriv – 40 točk,
– investicija dopolnjuje uporabo drugih
obnovljivih virov – 60 točk,
– pridobljena toplota bo uporabljena za
hlajenje – 80 točk;
Višina subvencije se izračuna po enačbi:
Vsub = [ upr. stroški × (0,4 + f1×0,1 +
f2×0,1)] × [(D1+D2)/100], kjer je:
f1= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.1.
f2= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.2.
E) avtonomne elektrarne na sonce ali
veter
E1) faza investicije:
– investicija v fazi pripravljalnih del – 10
točk,
– investicija v fazi gradnje – 20 točk;
E2) lokacija investicije:
– investicija je na lokaciji, ki nima možnosti priključitve na omrežje – 40 točk,
– strošek priključitve na omrežje je primerljiv višini investicije – 30 točk;
E3) učinek investicije:
– investicija bo v celoti zadostila oskrbo
z električno energijo – 40 točk,
– investicija bo delno nadomestila električno energijo proizvedeno s pomočjo fosilnih goriv – 20 točk;
Višina subvencije se izračuna po enačbi:
Vsub = [ upr. stroški × (0,4 + f1×0,1 +
f2×0,1)] × [(E1+E2+E3)/100], kjer je:
f1= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.1.
f2= 1 ali 0 če je oziroma ni izpolnjen
pogoj iz točke 3.2.
7. Skupna višina sredstev, ki so namenjena za subvencije na proračunski postavki 2525 2345 proračuna RS za leto 2002,
znaša 82,000.000 SIT.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev
(za izplačila subvencij): do konca leta 2002.
9. Rok za predložitev vlog je do 30. septembra 2002 do 15. ure.
Popolne vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, morajo biti dostavljene
na naslov Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – vloga!« in navedbo javnega razpisa ter ime in
naslov prosilca.
10. Odpiranje vlog bo 1. oktobra 2002.
Odpiranje ne bo javno in bo potekalo v prostorih Agencije RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana.
11. Rok za odobritev subvencije in podpis pogodbe
Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb.
Prosilci, ki bodo prejeli sklep o odobritvi
subvencije, bodo morali v roku 8 dni od
prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so odstopili od
vloge za subvencijo.
Subvencije bodo prejemnikom nakazane po predložitvi dokazil o namenski porabi
sredstev.
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12. Razpisna dokumentacija je na voljo
na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Prosilci jo lahko naročijo pisno ali po elektronski pošti na naslovu: jani.turk@gov.si.
Razpisna dokumentacija bo dosegljiva tudi
na spletnih straneh www.gov.si/mop in
www.gov.si/aure.
13. Dodatne informacije
Dodatne informacije o razpisu posreduje, pri Agenciji RS za učinkovito rabo energije, Jani Turk, po tel. 01/300-69-90, vsak
dan med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito
rabo energije
Ob-77332
Javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja kadrov z
najmanj VII. stopnjo izobrazbe na
območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin
se izvaja na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l.
RS, št. 103/01), Rebalansa proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 64/02),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01, 111/01, 30/02, 64/02), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01,30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.66/01,
103/01, 53/02, 64/02), Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) (Ur. l. RS, št.
45/98, 67/98, 110/99 in 59/01) ter Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2002–2006 (SOČA 2006) in Izvedbenega
programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2002, ki ga
je sprejela Vlada RS na svoji 78. redni dne
13. 6. 2002 pod točko 3Č (Sklep Vlade
RS št. 303-03/2002-1).
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-37-50, faks 01/478-37-60.
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače
za prvič zaposlene ali brezposelne z
najmanj VII. stopnjo izobrazbe, in sicer
v višini ene minimalne bruto plače mesečno. Delež delodajalca mora biti vsaj
enak deležu dodeljene spodbude.
Nadomestitev dela plače prvič zaposlenim ali brezposelnim osebam z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe traja 2 leti in mora biti
realizirana pri delodajalcih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
Izpolnitev kriterija novih delovnih mest
se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih
mest v primerjavi s celoletnim povprečjem
zaposlenih v podjetju.
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala dve leti, kot nadomestitev dela plače,
ki jo zagotavlja delodajalec v višini ene minimalne bruto plače mesečno. Delež delodajalca mora biti najmanj enak deležu dodeljene spodbude.
Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS pred

Št.

zaključkom razpisa. Višina upoštevane minimalne bruto plače se v času trajanja pogodbe ne spreminja.
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na
razpolago znaša v letu 2002 5,000.000
SIT, v letu 2003 okvirno 18,000.000 SIT,
v letu 2004 pa okvirno 12,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 2169: Razvojna pomoč Posočju.
Upravičeni stroški: upravičeni stroški
so stroški dela plače za prvič zaposlene
ali brezposelne z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, in sicer v višini ene minimalne
bruto plače mesečno za obdobje 24 mesecev. Delež delodajalca mora biti najmanj enak deležu dodeljene spodbude.
Sprejemljivost ponudb: na razpis se
lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter zadruge oziroma
zadružne zveze v skladu s kriteriji, opredeljenimi v 6. členu Uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanjem državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00), ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99, 36/00, 45/01, 59/01, 50/02),
oziroma po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS,
št. 13/92) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij,
– morajo imeti v času veljavnosti ukrepa registriran sedež ali samostojno enoto
v Posočju.
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki so oziroma bodo v času od sprejema Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin
za leto 2002 na Vladi RS, dne 13. 6.
2002 do 30. 9. 2002, na novo zaposlili
kadre deficitarnih poklicev in sicer diplomante VII., VIII. ali IX. stopnje za nedoločen čas in imajo pripravljen 5-letni razvojni program, iz katerega je razvidno, da
gre za zaposlitev za nedoločen čas in da
bo delovno mesto pri delodajalcu ohranjeno vsaj 5 let od podpisa pogodbe.
Datum zaključka javnega razpisa: javni
razpis bo odprt do 14. 10. 2002. Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno dne 14. 10. 2002 do
12. ure (velja prispetje po pošti ali oddaja
v tajništvo Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 14.
10. 2002 do 12. ure) v zaprti ovojnici z
navedbo »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja kadrov z
najmanj VII. stopnjo izobrazbe na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin« in s
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.
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Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek za nepovratna sredstva pa mora biti prikazana v
slovenskih tolarjih (SIT).
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji
prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Trg svobode 4, 5222 Kobarid, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje
na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu www.sigov.si/arr.
Dodatne informacije so na voljo vsak
dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
Vinko Žagar na Agenciji RS za regionalni
razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si) in Almira Pirih (tel.
05/384-15-12 oziroma 031/667-729,
e-mail: Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem razvojnem centru.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
Rok za oddajo vloge: 14. 10. 2002.
Datum odpiranja: 15. 10. 2002, v sejni sobi Rožnik, št. 521, Agencija RS za
regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, ob 10. uri. Odpiranje ni javno.
Izločene bodo vloge, ki ne bodo vročene pravočasno. Vloga je popolna, če
predlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2);
– osnovni podatki o vlagatelju (obrazec št. 3) in zahtevane priloge:
· registrski list iz sodnega registra oziroma potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ne sme
biti starejši od 30 dni;
· bilance stanja in izkaze poslovnega
izida za zadnja tri leta;
· dokazilo o številu zaposlenih (pridobi
se ga na ustreznih institucijah npr. Zavod
za zdravstveno zavarovanje);
– podatki o vlagatelju (Obrazec št. 4)
in zahtevane priloge;
– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 5).
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Merila za ocenitev ponudb: popolne
vloge bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani ministrice za gospodarstvo, na osnovi spodnjih meril. Sredstva
bodo dodeljena vlogam, ki bodo dosegle
minimalno 60 točk, do porabe sredstev.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo imele vloge, ki dobijo
najvišjo oceno na podlagi meril do porabe
sredstev.
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Merilo

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Število točk

Reference vlagatelja
Število novih zaposlitev
Zaposlovanje na razvojno usmerjenih delovnih mestih
Zaposlovanje deficitarnih kadrov*
Delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu
Razvojna vizija prijavitelja s poudarkom na strategiji razvoja kadrov
Skupaj
* iz analize o deficitarnih in drugih perspektivnih poklicih, ki jo je izdelal PRC

Podrobneje opredeljena merila
a) Reference vlagatelja (vloga je lahko
ocenjena z 15 ali 10 točk):
– vlagatelj je mednarodno uveljavljeno
podjetje: 15 točk,
– vlagatelj je uveljavljen na domačem trgu: 10 točk.
b) Število novih zaposlitev:
– število novih zaposlitev (5 točk za del.
mesto, maksimalno 15 točk): maks. 15
točk.
c) Zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih:
– zaposlitev v razvojnih oddelkih na razvoju novih produktov oziroma storitev (5 točk
za del. mesto, maksimalno 15 točk): maks.
15 točk.
d) Zaposlovanje deficitarnih kadrov (vloga je lahko ocenjena z 20, 13 ali 9 točk):
– poklici tehnične usmeritve, po katerih
povprašujejo delodajalci in ki zahtevajo pridobitev izobrazbe (najmanj) VII. stopnje s
področja: strojništva, elektrotehnike, elektronike, informatike, kemije ali kemijske tehnologije: 20 točk,
– ostali poklici, po katerih povprašujejo
delodajalci in ki zahtevajo pridobitev izobrazbe (najmanj VII. stopnje) s področja:
ekonomije, prava, turizma, gradbeništva in
lesarstva: 13 točk,
– drugi poklici (tehnične ali humanistične usmeritve), za katere se pokaže potreba
oziroma interes v okolju in ki zahtevajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe: 9 točk.
e) Delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu:
– delež zaposlenih za nedoločen čas
po formuli: št. zaposlenih za nedoločen
čas / skupno število zaposlenih * 20 točk:
maks. 20 točk.
f) Razvojna vizija vlagatelja s poudarkom
na strategiji razvoja kadrov (vloga je lahko
ocenjena z 15 ali 10 točk):
– vlagatelj ima izdelano razvojno vizijo,
ki je celovita, področje kadrov je posebej
obdelano: 15 točk,
– vlagatelj ima izdelano razvojno vizijo,
vendar je ta necelovita, področje kadrov ni
posebej obdelano: 10 točk.
Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
vlagateljem dodeljena v enaki vrednosti (24
minimalnih bruto plač) po vrstnem redu do
porabe sredstev.
Izid javnega razpisa: udeleženci razpisa
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 45
dneh od odpiranja vlog.
Roki za porabo sredstev: obdobje, za
katerega so namenjena razpisna sredstva,
je proračunsko leto 2002, 2003 in 2004.
Skrajni rok za posredovanje zahtevkov s
priloženimi dokazili je:
– 15. 11. 2002 za leto 2002,
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– 15. 11. 2003 za leto 2003,
– 15. 11. 2004 za leto 2004, oziroma v
roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od
nastopa delovnega razmerja.
Datum odposlanja zahteve za objavo: 9.
9. 2002
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-77345
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pšenice
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja okoli 4.860 ton pšenice (poreklo
ZDA). Najmanjša količina, ki jo mora ponudnik odkupiti je 25 ton.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji.
5. Najnižja cena: 36 SIT/kg pšenice, fco
skladišče Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve.
Pšenica bo prodana ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudijo enako ceno, ima
prednost ponudnik, ki ponudi nakup večje
količine pšenice. Po ocenitvi ponudb Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z
najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% ponudbene vrednosti na ŽR
50101-603-402300.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku desetih dni po odpiranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo
zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom pšenice na ŽR 50101-603-402300
ali v roku 30 dni po prevzemu pšenice, če
zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo
mora dostaviti v roku petih delovnih dni po
podpisu pogodbe. Bančna garancija se mora glasiti na vrednost pogodbene količine
pšenice in z rokom dospelosti 15 dni po
preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje v
kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku petih delovnih dni, brez obresti.

9. Dodatne informacije o razpisu (kvaliteta pšenice in lokacije skladiščenja…): Dušan Šelih, tel. 01/58-97-327, faks
01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 24. 9. 2002 do
10. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
pšenice-Ne odpiraj«!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 9. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi VII.
nadstropje, Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerikoli ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 35003-257/02-8
Ob-77298
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9 in Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje, objavljata
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo
prostorske in izvedbene dokumentacije
za pešpot in kolesarsko stezo od Rinke
do Zidanega mostu
1. Naročnika: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9 in Regionalna razvojna
agencija Celje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 7,
Celje.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za izdelavo prostorske in izvedbene
dokumentacije kolesarke in pešpoti od Rinke do Zidanega mostu ob reki Savinji.
3. Pogoji za sodelovanje: izpolnitev
obrazcev in priložitev zahtevane dokumentacije.
4. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost programa izvedbe: 30% vrednosti merila,
– reference ponudnika in članov projektne skupine: 30% vrednosti merila,
– ustreznost projektne skupine: 20%
vrednosti merila,
– ponudbena cena: 20% vrednosti merila.
5. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče
prevzeti vsak delovni dan od dneva objave
tega razpisa od 8 do 15. ure, na Mestni
občini Celje, Zavodu za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 8. Prijavitelji lahko
razpisno dokumentacijo naročijo tudi po telefonu oziroma dobijo informacijo o razpisu
na tel. 03/42-65-600, Miran Gajšek.
6. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 2002 do 12. ure.
7. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudba
mora biti zapečatena v kuverti na kateri mora biti na hrbtni strani naslov pošiljatelja.
Kuverta mora biti naslovljena na naslov: Me-
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stna občina Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje in vidno označena z: »Ne odpiraj – razpis
za kolesarsko stezo in pešpot«. Ponudbe
morajo biti dostavljene po pošti ali osebno
najkasneje do 21. 9. 2002 do 12. ure.
Ponudbe prispele po tem roku, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
8. Odpiranje ponudb: strokovna komisija bo opravila odpiranje ponudb v prostorih
Zavoda za planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje dne 21. 9. 2002
ob 13. uri. Odpiranje ponudb bo javno.
9. Naročnik bo v roku 10 dni po roku za
oddajo ponudb izbral izvajalca in obvestil
vse ponudnike.
Mestna občina Celje in
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.
Ob-77310
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3204
Laško, objavlja po pooblastilu ostalih
Mestne občine Celje in Mestne občine Velenje v imenu in za račun vseh treh nosilcev projekta
javni razpis
za izbiro izvajalca izvedbe projekta:
»Razvojni-programski in investicijski
načrt turizma petih subregij statistične
Savinjske regije za obdobje
2002-2006
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3204 Laško.
2. Predmet javnega naročila: izvedba
projekta »Razvojni-programski in investicijski načrt turizma petih subregij statistične
Savinjske regije za obdobje 2002-2006.
3. Vrednost javnega naročila znaša do:
52,500.000 SIT (skupaj z DDV).
4. Rok izvedbe del: v letu 2002 in 2003
oziroma skladno z določili pogodbe, ki jo
bodo nosilke projekta sklenile z izbranim
ponudnikom.
5. Pogoji za sodelovanje: izpolnitev prijavnega obrazca in priložitev zahtevane dokumentacije.
6. Merila za ocenjevanje ponudnika:
– ponudbena cena - 40%,
– kakovost programa izvedbe naloge
(celovitost in podrobnost glede na cilje
projekta) - 40%,
– reference ponudnika - 20%.
7. Čas in kraj oddaje ponudbe: ponudba
mora biti zapečatena v kuverti na kateri mora biti na hrbtni strani naslov pošiljatelja.
Kuverta mora biti naslovljena na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3204 Laško, in
vidno označena s pripisom: »Ne odpiraj –
Razvojni-programski in investicijski načrt turizma petih subregij statistične Savinjske regije za obdobje 2002-2006«. Ponudbe morajo biti dostavljene po pošti ali osebno na
naveden naslov do 30. 9. 2002 do 9. ure.
8. Odpiranje ponudb: pravilno označene in v roku dostavljene ponudbe bodo odprte 30. 9. 2002 ob 11. uri na naslovu:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3204 Laško.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni s
pisnim obvestilom v roku 14 dni po izteku
roka za oddajo ponudbe.
10. Ostale informacije: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak delovni

Št.

dan od dneva objave tega javnega razpisa,
od 7. do 13. ure v uradu župana Občine
Laško, Mestna ulica 2, 3204 Laško, lahko
pa jo naročite tudi po tel. 03/73-38-736.
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo pri Barachini Sandri na
tel. 03/73-38-736.
Občina Laško
Ob-77390
Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju je na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju (Uradni
list RS, št. 77/00), na svoji 36. seji, dne 5.
9. 2002, sklenil, da objavi
razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev ali
posojil za pospeševanje malega
gospodarstva v letu 2002
1. Namen dodelitve sredstev
Občina Ribnica na Pohorju z vsakoletnim proračunom zagotavlja sredstva, namenjena za pospeševanje malega gospodarstva.
Nepovratna sredstva in posojila se dodeljujejo za spodbujanje:
– perspektivnih programov,
– začetka opravljanje gospodarske dejavnosti,
– rasti gospodarskih dejavnosti z odpiranjem novih delovnih mest.
2. Višina razpoložljivih sredstev je
700.000 SIT.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Za nepovratna sredstva ali posojilo lahko
zaprosijo:
– samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost,
– pravne osebe (gospodarske družbe),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja,
oziroma priglasitev samostojnega podjetnika za vpis v register samostojnih podjetnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
Za sredstva lahko zaprosijo tisti prosilci,
ki imajo sedež opravljanja gospodarske dejavnosti na območju Občine Ribnica na Pohorju.
Sredstva bodo prednostno dodeljena
prosilcem:
– katerih izvedba projekta pomembneje
vpliva na razvoj občine,
– ki bodo zaposlili delavce s stalnim bivališčem v Občini Ribnica na Pohorju,
– ki so se, oziroma se bodo samozaposlili od 1. januarja 2002 dalje.
4. Višina sredstev, ki se lahko dodeli posameznikom
Nepovratna sredstva se dodelijo glede
na pomembnost programov do višine
300.000 SIT.
V primeru, da je prosilcev manj, kot je na
razpolago proračunskih sredstev, namenjenih za nepovratna sredstva, se lahko preostanek sredstev razdeli kot posojilo.
V primeru, da prosilec zmanjša število
zaposlenih pred potekom dveh let ali opusti
samozaposlitev pred potekom dveh let, je
dolžan pridobljena sredstva vrniti.
5. Rok za oddajo prijav
Razpis se prične 10. 9. 2002. Zadnji
rok za oddajo prijav je 11. 10. 2002, ko
morajo biti do 12. ure prijave predložene na

80 / 13. 9. 2002 / Stran 6531
občinski upravi Občine Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
Pisne vloge, z vso dokumentacijo morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – prijava na razpis – pospeševanje malega gospodarstva«. Na hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
K vlogi je potrebno predložiti:
– poslovni načrt,
– potrdilo o stalnem bivališču in sedežu
samostojnega podjetnika ali gospodarske
družbe,
– izpis iz registra opravljanja dejavnosti,
– ostala dokazila, ki dokazujejo navedbe
v vlogi.
Občina Ribnica na Pohorju
Ob-77391
Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju je na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju (Uradni
list RS, št. 76/00 in 84/01), na svoji 36.
seji, dne 5. 9. 2002 sklenil, da objavi
razpis
za dodelitev sredstev, namenjenih za
spodbujanje občanov pri
samozaposlovanju v letu 2002
1. Namen dodelitve sredstev
Občina Ribnica na Pohorju z vsakoletnim proračunom zagotavlja sredstva, namenjena za spodbujanje občanov pri samozaposlovanju. Sredstva se dodeljujejo občanom kot nepovratna sredstva ali posojila.
2. Višina razpoložljivih sredstev je
300.000 SIT.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Za nepovratna sredstva ali posojilo lahko
zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– osebe, ki so se oziroma se bodo samozaposlile v letu 2002 in so bile pred tem
brez zaposlitve,
– osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Ribnica na Pohorju,
– osebe, ki imajo oziroma bodo imele
sedež dejavnosti v Občini Ribnica na Pohorju.
Nepovratna sredstva se prednostno dodelijo občanom s slabšim socialnim stanjem
in tistim, ki so bili že dalj časa brezposelni.
4. Višina sredstev, ki se lahko dodeli posameznikom
Nepovratna sredstva se dodelijo glede
na pomembnost programov do višine
150.000 SIT.
V primeru, da je prosilcev manj, kot je na
razpolago proračunskih sredstev, namenjenih za nepovratna sredstva, je možno, da se
del sredstev razdeli kot posojilo.
V primeru, da prosilec opusti samozaposlitev pred potekom dveh let, je dolžan pridobljena sredstva vrniti.
5. Rok za oddajo prijav
Razpis se prične 10. 9. 2002. Zadnji
rok za oddajo prijav je 11. 10. 2002, ko
morajo biti do 12. ure prijave predložene na
občinski upravi Občine Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
Pisne vloge, z vso dokumentacijo morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, z oz-
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nako na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava
na samozaposlitveni razpis«. Na hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
K vlogi je potrebno predložiti:
– dokazilo, ki verodostojno utemeljuje
resničnost samozaposlitve (izpis iz registra
opravljanja dejavnosti prosilca in podobno),
– potrdilo o stalnem bivališču v Občini
Ribnica na Pohorju,
– dokazilo, da se dejavnost opravlja na
območju Občine Ribnica na Pohorju,
– dokazilo, da je bil vlagatelj pred samozaposlitvijo brez zaposlitve,
– izjavo, da za opravljanje dejavnosti iz
samozaposlitve ali pospeševanja malega gospodarstva še ni prejel sredstev iz kakršnega drugega naslova.
Občina Ribnica na Pohorju
Ob-77090
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
Ljubljana objavlja na podlagi sklepa
javni razpis
za oddajo tiskarne v najem
I. Predmet oddaje je:
– poslovni prostor na naslovu: Kongresni trg 12, Ljubljana v pritličju v izmeri ca.
300 m2 po ceni 2.000 SIT/m2 na mesec,
– tiskarniška oprema po popisu po ceni
70.000 SIT na mesec,
– prevzem v delovno razmerje delavcev,
ki so v tiskarni v delovnem razmerju za nedoločen čas (podatki v kadrovski službi),
– dejavnost tiskarne za upravo in članice
univerze (prednost pri tiskanju za Upravo
UL).
K ceni najemnine se prišteje davek na
dodano vrednost in komunalna taksa.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji in
obratovalnih ali individualnih stroškov, ki jih
bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
II. Poslovni prostor je opremljen in namenjen za dejavnost tiskarne za upravo in
članice univerze in zunanje naročnike.
III. Poslovni prostor se oddaja v najem za
nedoločen čas v stanju v kakršnem je.
Vsak ponudnik za svoje potrebe in svoje
stroške v skladu z namembnostjo izvede
prenovitvena dela in za ta namen pridobi
(če so potrebna) vsa ustrezna dovoljenja.
Ogled poslovnih prostorov, ki ga bo
omogočil predstavnik tiskarne, bo v petek,
dne 20. 9. 2002 ob 10. uri.
IV. Čas za prispetje ponudb je do 27. 9.
2002 do 12. ure, na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana ali z osebno oddajo v vložišču Uprave Univerze v
Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana vsak
delovni dan v času od 9. do 12. ure.
Ponudbe morajo biti vložene v pisni obliki, v slovenskem jeziku in v zaprtih kuvertah
z obveznimi podatki (firma, naslov, telefon,
faks) ponudnika na zadnji strani kuverte in z
oznako “Ne odpiraj – razpis za tiskarno“ na
prvi strani kuverte. Ponudbe, ki bodo prispele po preteku tega roka, ne bodo upoštevane.
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
dne 3. 10. 2002 ob 9. uri v prostorih Uprave Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12
(številka sobe se izve pri vratarju). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpi-
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ranja, morajo predložiti pred odpiranjem veljavno pooblastilo o zastopanju ponudnika
na odpiranju. Po odpiranju bo naročnik
opravil primerjavo in izbiro med ponudbami
in o tem obvestila ponudnike. Naročnik bo z
najugodnejšim ponudnikom v roku 15 dni
po pravnomočnosti sklepa o izbiri sklenil
najemno pogodbo.
V. Za resnost ponudbe ponudnik vplača
varščino v višini enomesečne najemnine najkasneje do dneva odpiranja na račun univerze št. 0110-6030707119 s pripisom:
varščina za tiskarno.
Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na razpisu, bo varščina vrnjena v nominalnem znesku v roku 8 dni po pravnomočnosti sklepa
o izbiri ponudnika. Če izbrani najugodnejši
ponudnik v roku 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izbiri zaradi lastne krivde ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zato si bo najemodajalec
varščino kot odstopnino (skesnino) obdržal.
Zaradi zavarovanja rednega plačevanja
najemnine oziroma utrditve pogodbenih obveznosti, se vplačana varščina izbranega ponudnika zadrži.
Ob morebitni prekinitvi najemne pogodbe se najemniku varščina vrne maksimalno
v revalorizacijskem znesku v skladu z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji oziroma maksimalno v višini zadnjih treh ali
štirih mesečnih najemnin, kar zavisi od vplačila najemnika.
VI. Ponudbe interesentov za najem tiskarne morajo vsebovati naslednje navedbe
in dokazila:
1. številko in datum ponudbe,
2. načrtovani program dejavnost,
3. vsak ponudnik mora priložiti dokazilo
o strokovni usposobljenosti za opravljanje
dejavnosti:
– pravne osebe morajo oddati overjeno
dokazilo, da imajo sedež v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz sodnega registra (ne
starejši od 30 dni), ki vsebuje matično številko in ime odgovorne osebe,
– fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo in navedbo EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a za samostojnega podjetnika.
4. nekaj osnovnih podatkov o podjetju
oziroma gospodarskem ali drugem subjektu in njegovo dosedanje poslovanje,
5. dokazilo od sodišča, da podjetje ni v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku (ne starejše od
30 dni),
6. potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
7. finančna dokazila:
– pravne osebe: predložitev obrazca
BON-1, BON-2, oziroma BON-3 v izvirniku
(ne starejše od 30 dni),
– samostojni podjetniki: overjeno napoved za odmero davka od dohodka iz dejavnosti.
8. davčno številko in številko računa ponudnika z navedbo naslova in imena banke
ali druge finančne ustanove,
9. navedbe morebitnih drugih ugodnosti: (razširitev dejavnosti tiskarne, nakup nove linije za tiskanje, višina vlaganj v poslovni
prostor, itd.)

Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
ponudili opravljanje dejavnosti na manjši površini, kot je predmet razpisa, omogočili nova delovna mesta in zagotovili prednostno
tiskanje za Upravo UL v čimkrajšem času.
VII. Najemodojalec si pridrži pravico, da
ne izbere nobene ponudbe niti ni dolžan
skleniti najemne pogodbe s posameznim
ponudnikom.
Univerza v Ljubljani
Št. 001/2002
Ob-77227
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija ZRTVS - C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AT-RTV 001/2002
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: satirična nanizanka – 20 oddaj po 25 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od januarja
2003 dalje oddaje vsakih 14 dni.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 00 386 1 475 2186, služba
za komercialne zadeve in javna naročila in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(AV RTV 001/2002) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: zoran.medved@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV 001/2002 – Satirična
nanizanka 20 oddaj po 25 minut”. Ponudbo
je potrebno predložiti najkasneje do 14. 10.
2002 do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: pravnomočnost sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
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Št.

13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod

za javni razpis ne veljajo določbe Zakona o
javnih naročilih.
RTV Slovenija, javni zavod

Št. 002/2002
Ob-77241
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo

Št. 003/2002
Ob-77242
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV-RTV 002/2002
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: izobraževalno – informativna serija oddaj
potovalno reportažnega tipa za otroke
in mladino od 10 do 15 leta; 10 oddaj po
30 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od 30. 10.
do 15. 12. 2002.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 00 386 1 475 2186 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(AV RTV 002/2002) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: e-mail: milan.dekleva@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV 002/2002 – Izobraževalno – informativna serija oddaj potovalno
reportažnega tipa za otroke in mladino od
10 do 15 leta; 10 oddaj po 30 minut”.
Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje
do 4. 10. 2002 do 10. ure, v vložišče RTV
Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: pravnomočnost sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV-RTV 003/2002
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: računalniško animirana serija za najmlajše –
10 oddaj po 3 minute.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponudniki morajo ponuditi celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od 30. 10.
do 15. 12. 2002.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 00 386 1 475 2186 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(AV RTV 003/2002) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: e-mail: milan.dekleva@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV 003/2002 – Računalniško animirana serija za najmlajše – 10 oddaj po 3 minute”. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 4. 10. 2002 do 10.
ure, v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: pravnomočnost sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
za javni razpis ne veljajo določbe Zakona o
javnih naročilih.
RTV Slovenija, javni zavod
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Št. 004/2002
Ob-77244
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov AV-RTV 004/2002
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija,
javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: dokumentarna oziroma igrano – dokumentarna serija s tematiko iz splošne kulturne
zgodovine ali iz umetniških obdobij, ki je
zaznamovala slovenski poselitveni in kulturni prostor – 5 oddaj po 30 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponudniki morajo ponuditi celoto.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od 11. 11.
2002 do avgusta 2003.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtvslo.si/razpisi. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 00 386 1 475 2186 – Služba za komercialne zadeve in javna naročila
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(AV RTV 004/2002) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: e-mail: jani.virk@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 004/2002 – dokumentarna oziroma igrano – dokumentarna
serija s tematiko iz splošne kulturne zgodovine ali iz umetniških obdobij, ki je zaznamovala slovenski poselitveni in kulturni prostor – 5 oddaj po 30 minut”. Ponudbo je
potrebno predložiti najkasneje do 15. 10.
2002 do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: pravnomočnost sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
za javni razpis ne veljajo določbe Zakona o
javnih naročilih.
RTV Slovenija, javni zavod
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Razpisi delovnih
mest
Št. 111-75/02-0515
Ob-77352
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona
o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-77071
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova 39, razpisuje mesti:
1. vodje odseka za računalniško avtomatizacijo in regulacije
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg z zakonom določenih
splošnih pogojev za vodilne raziskovalne
delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih
skupin na ožjem raziskovalnem področju
ter pri vodenju dela in vzgoji kadrov na
tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja, ki mora vsebovati poleg programa dela še kadrovsko sestavo, organizacijo in
sredstva za izvajanje.
2. vodje izobraževalnega centra za
jedrsko tehnologijo
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg z zakonom določenih
splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– doktorat znanosti tehnične ali naravoslovne smeri,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliografijo, in program in smernice razvoja ICJT.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15
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dni po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana
Ob-77100
Nadzorni svet Elektra Gorenjska, javnega podjetja za distribucijo električne
energije d.d., Kranj, Ul. Mirka Vadnova
3a, objavlja javni razpis za
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja
prava, ekonomije, organizacijskih ved ali
tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj
enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil, ali so pravočasne in
popolne ter jih poslal ministrstvu, pristojnemu za energetiko, le-ta pa jih posreduje Vladi Republike Slovenije.
Direktorja bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 10
dni po objavi razpisa na naslov: Elektro
Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, s pripisom “nadzorni
svet – za razpis”.
Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi
dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih dni po imenovanju.
Elektro Gorenjska d.d., Kranj
Ob-77072
Svet Zavoda za šport Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi, na
podlagi 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi
Zavoda za šport Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 6/97 in 20/97) ter
24. člena Statuta Zavoda za šport Zagorje
ob Savi razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– V. ali ena od stopenj višjih od V. stopnje izobrazbe družboslovne, športne ali
organizacijske smeri,
– poznavanje športne problematike,
– izkušnje pri organizaciji športnih in
kulturno-zabavnih prireditev,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
vodenju večjih organizacijskih enot.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijavi na razpis naj kandidati predložijo program dela in videnje delovanje zavoda, življenjepis, potrdilo o nekaznovanju
in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter naj
jih v roku 8 dni po objavi razpisa pošljejo
na naslov: Zavod za šport, C. 9.avgusta
44, 1410 Zagorje ob Savi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, in sicer 30 dni po preteku roka za
prijavo.
Zavod za šport Zagorje ob Savi
Št. 9/02
Ob-77161
Svet javnega zavoda Bolnišnica za
zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Sežana, Cankarjeva
4, na podlagi določil Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96),
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 9/92, 37/95, 8/96 in 31/00), in statuta zavoda, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je za 4 leta lahko
imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da predloži strokovni program razvoja zavoda.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v roku
15 dni po objavi razpisa na naslov: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva 4, Sežana s pripisom: “za razpisno komisijo”.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu
sklepa.
Bolnišnica Sežana
Št. 23/02
Ob-77120
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta
v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, razpisuje prosto delovno mesto
hišnika.
Za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Pogoj: stopnja izobrazbe IV in vozniški
izpit B-kategorije.
Pričetek dela 1. oktober 2002.
Prijave pošljite v 8 dneh po objavi na
naslov šole.
Osnovna šola Ljubno

Druge objave
Ob-77381
KZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 25/95 z dne 4. 9.
2002
javno zbiranje ponudb
za prodajo naslednjih kmetijskih
zemljišč:
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k.o. Moravče
Z.k. vl.

Parc. št.

978

184
250
185
155
158
190
181

1014

Št.
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Vrsta rabe

Kat. raz.

Izmera

Travnik
Njiva
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik
Travnik

6
5
6
4
2
6
5

4.733
2.439
2190
1.270
1.291
1.482
4.305

k.o. Okrog
Z.k. vl.

Parc. št.

Vrsta rabe

Kat. raz.

Izmera

47
506
512
528

1033/4
1035/2
1030/5
1022/4

Travnik
Travnik
Travnik
Travnik

5
6
6
6

3.448
4.776
4.756
3.076

k.o. Pečice
Z.k. vl.

Parc. št.

Vrsta rabe

Kat. raz.

Izmera

Gozd
Gozd
Gozd
Gozd
Gozd
Njiva
Njiva
Njiva
Njiva

4
5
4
5
4
5
4
4
4

818
701
2.125
3.653
9.031
1.949
536
299
646

61

Z.k.
vl.
97*
98*
99*
100*
101*

187/1
187/3
188/1
188/2
389/1
389/2
405
437
444
Delež
8732/
26300
13642/
23136
41504/
67277
48143/
96671
27791/
47679

Izhodiščna
cena SIT/m2
44,00
89,00
44,00
66,00
116,00
44,00
52,00

Izhodiščna
cena SIT/m2
52,00
44,00
44,00
44,00

Izhodiščna
cena SIT/m2
15,00
13,00
15,00
13,00
15,00
88,00
103,00
103,00
103,00

Izhodiščna cena
375/4
381/1

Sadovnjak
Sadovnjak

3
3

26.300
11.568

3.400.000
1.340.000

415

Sadovnjak

3

67.277

15.171.000

445

Sadovnjak

3

96.671

17.912.000

350

Sadovnjak

3

47.679

10.797.000

Izhodiščna
cena SIT/m2
118,00
118,00
118,00

*Vložki 97, 98, 99, 100 in 101, vsi k.o. Pečice so v solasti stečajnega dolžnika do zgoraj navedenih deležev.
k.o. Selo Mirna
Z.k. vl.

Vrsta rabe

Kat. raz.

Izmera

Njiva
Njiva
Njiva

3
3
3

2.586
3.021
2.902

Parc. št.

Vrsta rabe

Kat. raz.

Izmera

544
158
159/1
162
233
234
258
268/1
312
344
391
402
415
424
433
456

Njiva
Njiva
Travnik
Travnik
Travnik
Sadovnjak
Njiva
Njiva
Njiva
Njiva
Njiva
Njiva
Travnik
Njiva
Njiva
Njiva

4
6
5
4
6
4
4
4
3
4
3
3
5
3
3
3

4.240
1.855
11.201
3.151
2.470
1.424
511
280
5.769
2.765
3.611
2.223
2.841
3.798
8.017
3.834

k.o. Vodice
Z.k. vl.

Parc. št.

Vrsta rabe

Kat. raz.

Izmera

895

1110/1

Travnik

6

5.598

428

k.o. Tihaboj
Z.k. vl.
330
436

Parc. št.
867
869
870

Izhodiščna
cena SIT/m2
103,00
74,00
52,00
66,00
44,00
66,00
103,00
103,00
118,00
103,00
118,00
118,00
52,00
118,00
118,00
118,00

Izhodiščna
cena SIT/m2
95,00

Stran

6536 / Št. 80 / 13. 9. 2002

Upoštevane bodo samo ponudbe, katerih ponujene cene bodo enake ali višje od
izhodiščnih cen.
Ponudniki so lahko pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju navedenega pogoja ter z izjavo o bodoči uporabi nepremičnine pošljite v zaprti kuverti z oznako
»Ponudba – ne odpiraj«, na naslov: odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na zgornji naslov najkasneje do dne
14. 10. 2002 in za katere bo do tega dne
plačana varščina v višini 10% od izhodiščne
cene. Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri NLB,
d.d., št. 02011-0016454512.
Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
2002 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ob
13. uri, soba št. 368.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno. V primeru, da bo za
isto parcelo več enakih ponudb, se upošteva prednostni vrstni red upravičencev kot
ga določa 21. člen Zakona o kmetijskih
zemljiščih.
Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku vštela v kupnino. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ki ne bodo
izbrani kot kupci, bo varščina brezobrestno
vrnjena v treh delovnih dneh po odpiranju
ponudb.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati
kupnino najkasneje v 8 dneh po odobritvi
kupoprodajne pogodbe oziroma po izdaji
potrdila s strani Upravne enote v Litiji.
V primeru, da kupec v predpisanem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača celotne kupnine, se pogodba razdre, vplačana varščina pa zadrži kot
skesnina.
Lastninska pravica preide na kupca s
plačilom celotne kupnine ali s predložitvijo
bančne garancije za neplačani del kupnine.
Davek na promet nepremičnin ni vključen v izhodiščno ceno in ga plača kupec.
Informacije o nepremičninah, ki so predmet objave, so na voljo pri stečajni upraviteljici odvetnici Katarini Benedik, tel.
01/436-66-10.
KGZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 183/02
Ob-77125
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila na-
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čelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Rudolfa Nestića, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja sklep:
1. Za začasno zastopnico Rudolfu Nestiću, roj. 30. 9. 1951, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Velike Malence 14a, Krška vas, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban,
delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 183/02
Ob-77132
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Tomaža Kuželja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja sklep:
1. Za začasno zastopnico Tomažu Kuželju, roj. 10. 11. 1968, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Boršt 5a, Cerklje
ob Krki, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 183/02
Ob-77134
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Antona Kuželja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja sklep:
1. Za začasno zastopnico Antonu Kuželju, roj. 4. 10. 1967, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Boršt 5a, Cerklje
ob Krki, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 183/02
Ob-77138
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Terezije Kuželj, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja sklep:

1. Za začasno zastopnico Tereziji Kuželj, roj. 22. 12. 1936, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Boršt 5a, Cerklje ob Krki, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 183/02
Ob-77139
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Branka Kuželja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja sklep:
1. Za začasno zastopnico Branku Kuželju, roj. 24. 1. 1939, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Boršt 5a, Cerklje ob Krki, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Danica Henigman Ban, delavka
Upravne enote Brežice.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 183/02
Ob-77141
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000, v upravni
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Irene Kuželj, sedaj neznanega prebivališča, izdaja sklep:
1. Za začasno zastopnico Ireni Kuželj,
roj. 29. 4. 1970, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Boršt 5a, Cerklje ob
Krki, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 321-1/2002-0401
Ob-77167
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/2000 in
52/2002) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000,
v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Mačkovci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskemu udeležencu Šebjanič Viljemu, se postavi Časar Franc, Mačkovci 48/a.
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2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2002-0401
Ob-77168
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/2000 in
52/2002) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000,
v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Mačkovci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem Berger Ireni roj. Gomboc, Poljska, Časar Francu, Gomboc Janezu, Horvat Milanu, ZDA in Majer Fani, se
postavi Ludvik Novak, župan Občine Puconci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02401-1/2002-1211
Ob-77243
Pravila Sindikata delavcev ministrstev in lokalnih občin zaposlenih na območju Upravne enote Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 4, ki se
hranijo na Upravni enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 024-1/93-3 z dne 6. 12.
1995 in so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 4 z dne 6. 12.
1995, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Sklepi o privatizaciji
Ob-77157
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Ur. l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
Zakon ter 207. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99),
– v nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. Statuta Slovenske razvojne družbe izdaja Slovenska razvojna družba – v nadaljevanju:
SRD
sklep o privatizaciji
družbe ATAC poslovno tehnične
storitve d.o.o. Ljubljana
1. V družbi ATAC, poslovno tehnične
storitve, d.o.o. Ljubljana, Dunajska 160,

Št.

matična številka: 5375789, dejavnost: trgovanje z lastnimi nepremičninami, dajanje nepremičnin in opreme v najem, računovodska, knjigovodska, revizijska dejavnost in davčno svetovanje ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti, SRD izvede
privatizacijo poslovnega deleža v nominalni višini 347,506.000 SIT, kar predstavlja
20% v osnovnem kapitalu družbe.
2. Celotni osnovni kapital družbe ATAC
d.o.o. Ljubljana znaša 1.737,530.000
SIT. Slovenska razvojna družba d.d. Ljubljana je dne 19. 10. 2001 kot edini družbenik prenesla 80% dela poslovnega deleža v družbi ATAC d.o.o. Ljubljana na
družbo SKI MAR d.o.o. Ljubljana. Družba
SKI MAR financiranje in razvoj d.o.o. Ljubljana je s prenosom poslovnega deleža
pridobila poslovni delež v višini
1.390,024.000 SIT, kar predstavlja 80%
v osnovnem kapitalu družbe ATAC d.o.o.
Ljubljana.
3. Privatizacija se izvede na sledeče
načine:
3.1. Poslovni
delež
v
višini
172,687.000 SIT, kar predstavlja
49,692% od poslovnega deleža iz točke
1. izreka tega sklepa oziroma 9,939%
osnovnega kapitala družbe, SRD prenese
na Slovensko odškodninsko družbo d.d.;
3.2. Poslovni
delež
v
višini
172,687.000 SIT, kar predstavlja
49,692% od poslovnega deleža iz točke
1. izreka tega sklepa oziroma 9,939%
osnovnega kapitala družbe, SRD prenese
na Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.;
3.3. Poslovni delež v višini 2,132.000
SIT, kar predstavlja 0,616% od poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega sklepa
oziroma 0,123% osnovnega kapitala družbe, SRD ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.4. Če poslovni delež iz točke 3.3.
ne bo privatiziran na predviden način, ga
SRD prenese na SOD d.d. in KAD d.d.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. točke 3.3. – interna razdelitev, se
izvrši z lastniškimi certifikati.
5. Prodajna cena poslovnega deleža:
5.1. iz točke 3.3. tega sklepa za nominalno vrednost poslovnega deleža 14.000
SIT znaša 9.312 SIT, ugotovljena na podlagi izdelane otvoritvene bilance stanja na
dan 1.1.1993.
6. Poslovni delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička in pravico do sorazmernega
dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Poslovni deleži so
prosto prenosljivi, razen poslovni deleži iz
točke 3.3., ki so jih imetniki odkupili z
lastniškimi certifikati, pri katerih je prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto
od izteka roka za vpis in vplačilo teh poslovnih deležev.
Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Izidor Rejc
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Objave gospodarskih
družb
Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-77236
Grafika Soča d.d. Nova Gorica objavlja v
skladu z določilom 465/4. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter statuta družbe,
da je dne 30. 8. 2002 od družbe Vipa Invest Pooblaščena investicijska družba d.d.
prejela obvestilo: V skladu s prvim odstavkom 465. člena ZGD vas obveščamo, da
smo dne 5. 8. 2002 kupili 5.777 delnic in
postali imetnik 76.009 delnic družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica. Omejeno število
delnic predstavlja 26,32% lastniški delež
družbe.
Uprava Grafike Soča d.d.,
Nova Gorica

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-77144
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa edinega družbenika zapisanega v notarskem
zapisu Opr. št.: SV 904/02 z dne 17. 7.
2002, direktorica družbe PFS REHAR poslovno finančne storitve d.o.o. Koprska 94,
1000 Ljubljana, objavlja v skrajšanem besedilu
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
9,258.000 SIT se nominalno zmanjša za
7,158.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša 2,100.000 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
PFS REHAR d.o.o. Ljubljana
direktorica: Lidija Rehar
Ob-77159
Skladno z določilom 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa družbenikov, sprejetega na skupščini družbe dne 28. 8. 2001, direktorica družbe T.P.R. - Trgovina, finančno-računovodsko svetovanje in storitve d.o.o., Ferrarska
ulica 14, 6000 Koper, ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru
pod številko vložka 1/01247/00 in z matično številko 5384656 objavlja skrajšan
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 11,553.000 SIT se zmanjša
za nominalno vrednost 7,553.000 SIT, tako da je po zmanjšanju osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 4,000.000 SIT.
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Direktorica poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
T.P.R., d.o.o., Koper
direktorica
Št. 418/2002
Ob-77277
V skladu s 454. členom ZGD in na podlagi sklepa skupščina družbe Varnost Vič
d.d., Koprska 94, Ljubljana, z dne 27. 8.
2002, uprava družbe objavlja v skrajšanem
besedilu
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe, ki znaša
19,422.000 SIT, se zmanjša nominalno za
1,942.000 SIT tako, da po zmanjšanju znaša 17,480.000 SIT.
Morebitne upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala, se poziva, da lahko v
roku 6 mesecev od objave tega sklepa, zahtevajo ustrezno zavarovanje za svoje terjatve.
Varnost Vič d.d., Ljubljana
Ob-77324
Na podlagi pooblastila iz tč.6.4.1.statuta družbe Mercata 1 holding d.d., uprava
družbe Mercata 1 holding d.d. sprejema
sklep o povečanju osnovnega kapitala
na podlagi odobrenega kapitala z
izdajo delnic
1. Na podlagi odobrenega kapitala se
osnovni kapital družbe Mercata 1 holding
d.d., Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) iz
dosedanjega zneska 269,324.000 SIT poveča za znesek 134,662.000 SIT, tako da
po novem znaša 403,986.000 SIT.
2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih 134.662 navadnih,
imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT.
3. Delnice imajo glasovalno pravico. Vsaka nova delnica daje imetniku enake pravice kot obstoječe navadne delnice izdajatelja, določene v statutu izdajatelja, in s katerimi nove delnice tvorijo skupaj isti razred.
4.
Emisijska
vrednost
znaša
403,986.000 SIT. Cena ene delnice je
3.000 SIT.
5. Delnice se izdajo v nematerializirani
obliki z vpisom na račune imetnikov pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
6. Dividende za nove delnice izdajatelja
se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s statutom izdajatelja in sklepom skupščine o delitvi dobička ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
7. Prednostno pravico do novih delnic
se izključi.
8. Nove delnice se vpisujejo in vplačujejo v roku 14 dni od sprejetja sklepa uprave
izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala
na podlagi odobrenega kapitala in soglasja
nadzornega sveta vključno do 19. 9. 2002.
9. Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo)
pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.
Delnice se štejejo za vpisane samo, če so
tudi v celoti vplačane.
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10. Nove delnice se vplačajo z denarnimi
vložki, s plačilom na transakcijski račun izdajatelja, odprt pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
Ljubljana, številka 02913-0089767243, z
oznako namena »vplačilo novih delnic«.Delnice se morajo vplačati ob vpisu.
11. Če v roku za vplačilo novih delnic ne
bodo vpisane in v celoti vplačane vse delnice v skladu s točko 1. tega sklepa, bodo
vplačila vpisnikov vrnjena z nakazilom na
račun vpisnikov delnic. Vrnitev vplačila bo
zagotovljena v roku 15 dni po izteku roka za
vpis in vplačilo delnic.
12. Nove delnice se izročijo imetnikom,
ki bodo vpisali in vplačali nove delnice skladno s tem sklepom z vpisom na račune
imetnikov pri KDD.
13. Izdaja novih delnic se, skupaj s končno emisijsko vrednostjo novih delnic objavi na način, določen s statutom in veljavnimi
predpisi.
14. Po izdaji novih delnic so delnice prosto prenosljive v skladu s statutom izdajatelja in vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili
poslovanja KDD.
15. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev izdajatelja do vpisa novih delnic po
tem sklepu se izključi.
16. Namen izdaje novih delnic je povečanje stabilnosti družbe.
17. Nove delnice izdajatelja se izdajo po
postopku nejavne ponudbe vrednostnih papirjev v smislu čl. 5/1, tč. 2 Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (ZTVP-1), kjer za prvo
prodajo vrednostnih papirjev ni potrebna javna ponudba v primeru ponudbe vrednostnih
papirjev, ki je namenjena največ tridesetim
vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da
bodo odkupile celotno izdajo.
18. Za vpisnika delnic šteje samo tista
oseba, ki je delnice vpisala in v celoti vplačala.
19. Nove delnice izdajatelja bodo po njihovi izdaji in pridobitvi dovoljenja za organizirano trgovanje vključene v trgovanje na
borzno kotacijo Ljubljanske borze, d.d.
20. Na podlagi 14.3. tč. statuta družbe
je nadzorni svet pooblaščen spremeniti statut v smislu uskladitve z gornjim sklepom.
Mercata 1 holding, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Ob-77326
Soglasje nadzornega sveta k
povečanju osnovnega kapitala
Nadzorni svet je v skladu z določili tč.
6.4. statuta družbe Mercata 1 holding d.d.,
Ljubljana, na svoji seji dne 3. 9. 2002 sprejel naslednji sklep:
Nadzorni svet soglaša s predlaganim sklepom uprave o povečanju osnovnega kapitala
za 134,662.000 SIT na znesek 403,986.000
SIT z izdajo 134.662 navadnih, imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT ter emisijsko vrednostjo 403,986.009 SIT. Nadzorni
svet soglaša z izključitvijo prednostne pravice
sedanjih delničarjev, vse v besedilu, kot izhaja
iz citiranega sklepa uprave, ki je sestavni del
tega sklepa.
Mercata 1 holding, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-77382
Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Perpetia d.o.o.,
ki znaša 14,882.267 SIT, se zmanjša za
12,270.000 SIT, tako da znaša novi osnovni kapital po zmanjšanju 2,612.267 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Perpetia d.o.o., Ljubljana
direktorica: Brigita Aljaž
Ob-77384
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, poslovodstvo Krekove pooblaščene družbe za upravljanje investicijskih
skladov d.o.o., Slovenska ul. 17, Maribor,
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. vl. 10923700, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
ki so ga sprejeli družbeniki družbe kot
sledi:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
100,000.000 SIT tako, da po zmanjšanju
znaša 100,000.000 SIT.
Po izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala bodo družbeniki imeli naslednje poslovne deleže: Bole Franc: 10,000.000
SIT, Gerič Milan: 5,000.000 SIT, Golob
Aleksander: 5,000.000 SIT, Gril Janez:
10,000.000
SIT,
Jeromen
Janko:
6,000.000
SIT,
Krašovec
Mirko:
46,000.000 SIT, Lesjak Štefan: 3,000.000
SIT, Milharčič Lojze: 9,000.000 SIT, Mlakar Kukovič Roza: 4,000.000 SIT, Špilak
Štefan: 2,000.000 SIT.
S sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala se uskladijo tudi določila družbene
pogodbe pod Četrtič.
Z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe se zmanjša tudi ustrezen del prevrednotenja osnovnega kapitala.
Znesek za katerega se je osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjšal, in pripadajoči znesek prevrednotenja osnovnega
kapitala, se izplačata družbenikom, ki so
družbeniki na dan 16. 7. 2002.
Poslovodstvo poziva upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Krekova pooblaščena družba za
upravljanje investicijskih skladov
d.o.o.,
poslovodstvo

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Št. 12902071
Ob-77111
Na podlagi 40. člena Statuta družbe KIK
Kemijska industrija Kamnik d.d. sklicuje
uprava
8. sejo skupščine
družbe KIK Kemijska industrija Kamnik,
d.d.
ki bo v torek, 15. oktobra 2002 ob 12.
uri v sejni sobi uprave KIK Kemijske industrije Kamnik d.d., Fužine 9.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna
notarka Lokošek Majda iz Domžal, ki bo
sestavila zapisnik.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli:
Franc Gliha, univ. dipl. ek.
1.3. Za preštevalki glasov se izvolita:
Metka Javornik in Eli Ropas.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1.Skupščina delničarjev KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2001
in s poročilom nadzornega sveta KIK Kemijske industrije Kamnik d.d.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. O uporabi bilančnega dobička v višini 40,600.000 SIT se bo odločalo v naslednjem poslovnem letu.
3.2. Skupščina delničarjev KIK Kamnik
d.d. podeli razrešnico upravi – direktorju
družbe in nadzornemu svetu za poslovanje
v letu 2001.
4. Imenovanje revizijske družbe za izdelavo revizijskega poročila za leto 2002.
Predlog sklepa uprave:
4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov v letu 2002 se imenuje revizijska hiša
Šager d.o.o. Domžale.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Fužine 9, Kamnik, vsak delavnik od ponedeljka
do petka od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 31. 7. 2002
vpisani kot lastniki delnic v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.
Pooblastilo za zastopanje fizične osebe
na skupščini mora vsebovati ime in priimek,
naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca; za pravne osebe ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno upravi družbe in ostane shranjeno
pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj
prihod na skupščino potrdijo pol ure pred
začetkom skupščine s predložitvijo osebnega dokumenta, s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v

Št.

pisni obliki z obrazložitvijo predloga v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.
Če skupščina ob 12. uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru, z istim dnevnim
redom in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-77142
Na podlagi 22. in 29. člena Statuta delniške družbe STT Strojegradnja Trbovlje, Vodenska cesta 49, Trbovlje, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
13. redno skupščino
delniške družbe STT Strojegradnje
Trbovlje,
ki bo v torek, dne 15. 10. 2002 ob 12.
uri na sedežu družbe v Trbovljah, Vodenska
cesta 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Bajuk, za preštevalce
glasov se izvolijo Drago Kališek, Karel Vozelj in Marija Razoršek. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2001
s poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.
Predlogi sklepov: na predlog uprave
skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2001 s poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom in
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije računovodskih
izkazov družbe za leto 2002 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
- predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev Dušana Straška in Janeza Puclja.
5. Glasovanje o nezaupnici glavnemu direktorju.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina izglasuje nezaupnico glavnemu direktorju.
Na skupščini družbe imajo pravico glasovanja tisti delničarji, ki imajo delnice družbe v lasti vsaj 3 dni pred posamezno sejo
skupščine in upravi družbe pisno priglasijo
svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred
posamezno sejo skupščine. Šteje se, da je
priglasitev pravočasna, če je pisna priglasitev vložena ali prispe na sedež družbe tretji
dan pred zasedanjem. Rok 3 dni se v obeh
primerih računa tako, da se dan zasedanja
skupščine ne všteva v rok.
Gradivo (letno poročilo in poročilo nadzornega sveta) za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 16. 9. 2002
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo in volilne predloge delničarji lahko
pisno sporočijo družbi v zakonitem roku.

80 / 13. 9. 2002 / Stran 6539
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.30 na
istem mestu. Pooblaščenci delničarjev so
dolžni do začetka zasedanja skupščine predložiti pooblastilo.
STT Strojegradnja, d.d., Trbovlje
uprava družbe
nadzorni svet
Ob-77145
Uprava delniške družbe A-MB d.d., Maribor, Jadranska cesta 25, sklicuje na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe
5. skupščino
družbe A-MB d.d.,
ki bo v ponedeljek, 14. 10. 2002, ob
13. uri, na sedežu družbe, Jadranska cesta
25, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se organi skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Na skupščini bo prisoten notar.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v leto 2001, z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta iz 274. člena ZGD - F.
Predloga sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2001, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2001
ter se jima podeli razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 se imenuje: IN
Revizija, družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Linhartova 1, 1113 Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan izvedbe
skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino javijo v tajništvu uprave družbe, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda razen prve točke se glasuje z
glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe od 13. 9. 2002 do 14. 10.
2002 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
A-MB d.d.
uprava
Bojan Košar
Ob-77146
Na podlagi določil 25. točke statuta
delniške družbe Glinek d.d., Škofljica in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
6. sejo skupščine
družbe Glinek d.d., Škofljica,
ki bo v torek 15. 10. 2002 ob 12. uri
na sedežu družbe, Glinek 5 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Draga Gorenca, za preštevalca glasov Jožeta Ledererja in Mojco Mršol.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2001, poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2001.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom o poslovanju za leto 2001
in poročilom nadzornega sveta o letnem
poročilu družbe za leto 2001.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2001 znaša 80,158.509,38 SIT. Bilančni dobiček je oblikovan iz prenesenega
čistega dobička prejšnjih let v znesku
44,375.978,70 SIT, revalorizacijskega
popravka tega dobička v znesku
5,758.073,19 SIT in dobička iz leta 2001
v višini 30,024.457,49 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
80,158.509,38 SIT se nerazporejen prenese v naslednje poslovno leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom nadzornega sveta Glinek d.d., se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2001.
5. Razveljavitev prednosti prednostnih
delnic in ločeno zasedanje prednostnih
delničarjev.
Predlog sklepa: razveljavijo se prednosti imenskih prednostnih delnic razreda 2
in se te spremenijo v navadne imenske
delnice razreda 1 z glasovalno pravico.
Dnevni red ločenega zasedanja prednostnih delničarjev:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev preštevalca glasov.
3. Sprememba prednostnih delnic v
navadne.
Predlog sklepa: prednostni delničarji
soglašajo, da se prednosti imenskih prednostnih delnic razreda 2 razveljavijo in
se te spremenijo v navadne imenske delnice razreda 1 z glasovalno pravico.
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6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe, ki jih predlagata
uprava in nadzorni svet.
7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
8. Predlog uprave za spremembo višine
sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o višini sejnine, ki se izplača predsedniku in članom nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta:
– za predsednika 60.000 SIT neto,
– za ostala člana nadzornega sveta
40.000 SIT neto.
Sejnine se letno revalorizirajo skladno z
letno stopnjo inflacije.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine vsak delovni dan od
10. do 14. ure v tajništvu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne v istih
prostorih z istim dnevnim redom ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glinek d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Ob-77274
Uprava družbe TBJ, Tehnični Biro Jesenice, d.d. v skladu z 283. členom ZGD in 7.
členom statuta d.d. sklicuje
4. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehnični Biro Jesenice,
d.d., Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo v torek, 15. 10. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje predsednik
skupščine in preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala notarka gospa Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2001 ter obravnava in
sprejem letnega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2001 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček na

dan 31. 12. 2001 v višini 5,333.482 SIT
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 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.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do
13. 10. 2002.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, d.d., Jesenice
uprava družbe
Ob-77311
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Mercata 1 holding,
d.d., Ljubljana, predsednik uprave sklicuje
5. zasedanje skupščine
družbe Mercata 1 holding, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 14. 10. 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 Dejana Bjelobabo in za
preštevalki glasov Mojco Polše in Aleša Miketiča.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
3. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina v višini
40.000 SIT in predsedniku 50.000 SIT bruto na sejo. Sejnina se prične obračunavati
od dneva sprejema tega sklepa na skupščini delničarjev.
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 11. 10. 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 klic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom istega dne, to je v
ponedeljek, 14. 10. 2002 ob 11. uri, v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljav-
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no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlagano spremembo statuta 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-77325
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Kartonaža-Skupina, družba pooblaščenka d.d., Murska Sobota, Lendavska 1,
sklicuje uprava družbe
2. sejo skupščine
Kartonaža-Skupina, družba
pooblaščenka d.d., Murska Sobota,
v četrtek, 17. 10. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalka glasov; po predlogu uprave seji prisostvuje vabljeni notar
mag. Andrej Rošker, za sestavo notarskega
zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornga
sveta družbe z dne 9. 9. 2002, ki se nanaša na preveritev poročila družbe za leto
2001 in revizijskim poročilom za poslovno
leto 2001.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz leta 2001.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2002 imenuje družbo za revizijo in svetovanje Audit, d.o.o., iz Murske Sobote.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri Kartonaža – Skupina,
družba pooblaščenka d.d., na dan 17. 10.
2002.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj
tri dni pred skupščino s tem, da se kot
datum prijave šteje datum, ko je družba prejela prijavo.
Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom.

Št.

Delničarji lahko vpogledajo v letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto
2001 (člen 282 a/U.I. ZGD).
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
v tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti, Lendavska ul. 1.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na
sedež družbe v sedmih dneh od objave
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro kasneje, istega dne, v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kartonaža-Skupina,
družba pooblaščenka d.d.,
Murska Sobota
uprava
Št. 166/02
Ob-77333
V skladu s točko 6.3. statuta družbe
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in
proizvodno podjetje d.d., Tovarniška 3,
Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
7. redno sejo skupščine delničarjev
družbe Kongrad, gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno podjetje
d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice
Skupščina delniške družbe bo dne
16. oktobra 2002 ob 17. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Prijava delničarjev ali njihovih pooblaščencev in razdelitev glasovnic.
2. Otvoritev skupščine in potrditev
dnevnega reda.
3. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
4. Poslovno poročilo za leto 2001.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002.
6. Poročilo predsednika nadzornega
sveta.
7. Delitev dobička za leto 2001.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljaviti pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini na dan sklica skupščine med
12. in 15. uro.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspešnega sklica bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnevnim redom ob 18. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča z večino glasov na
seji prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini so poslana delničarjem.
Kongrad, gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno
podjetje d.d., Slovenske Konjice
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Ob-77399
Na podlagi statuta delniške družbe Tegrad & PAP d.d. Ljubljana in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava
9. sejo skupščine
delniške družbe Tegrad & PAP d.d.,
Ljubljana,
ki bo v torek, 15. oktobra 2002, ob 10.
uri na sedežu družbe, na Kamniški 41 v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine, in sicer predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.
2. a) Predložitev letnega poročila družbe Tegrad d.d. za poslovno leto od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001, z mnenjem revizorja, v sprejem, na podlagi soglasne odločitve
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, z
mnenjem revizorja.
2. b) Odločanje o uporabi čistega bilančnega dobička iz leta 2001 ter razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: čisti bilančni dobiček iz
leta 2001 v znesku 22,194.272 SIT ostane
nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu
se podeli razrešnica za leto 2001.
3. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Tegrad & PAP d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Tegrad & PAP d.d.
Sprejme se Statut delniške družbe Tegrad & PAP d.d. v prečiščenem besedilu.
4. Uskladitev mandatov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se uskladijo mandati članov nadzornega sveta, in sicer tako, da traja
mandat članov nadzornega sveta Garb
Zdravka in Prebil Jureta, izvoljenima na 8.
seji skupščine delničarjev Tegrad d.d., dne
19. 2. 2002, do izteka mandata preostalim
trem članom NS, to je do 30. 6. 2003.
Čas zasedanja skupščine
Deveta redna seja skupščine delniške
družbe je sklicana za torek, 15. 10. 2002,
s pričetkom ob 10. uri, na sedežu družbe, v
Ljubljani, Kamniška 41. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za torek, 15. 10.
2002 ob 11. uri, v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega zastopanega kapitala.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu delniške družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo pred sejo skupščine pisno
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prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
najkasneje do vključno 11. 10. 2002 in so
vpisani v delniško knjigo na dan 11. 10.
2002. Pooblaščenci in zastopniki morajo
poleg pisne najave za udeležbo na skupščini, priložiti tudi dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopanju.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu delniške družbe, pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta, je na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Tegrad & PAP d.d.
predsednik uprave
Štefan M. Oblak
Ob-77433
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gardenia Ars Florae d.d., uprava sklicuje
5. sejo skupščine družbe
Gardenia Ars Florae, d.d., Ljubljana,
Trg MDB 4,
ki bo dne 14. 10. 2002 ob 8. uri, v sejni
sobi družbe Nebra d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 122 (III. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Olga Cimperšek,
Marta Kosmač.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi sprejete
spremembe statuta o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta družbe, skupščina
razreši dosedanje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev in izvoli naslednja
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
1. Antona Končnika,
2. Tomaža Okorna,
za naslednje mandatno obdobje.
Enega člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, v skladu s statutom družbe izvoli svet delavcev.
Predlog sklepa velja pod pogojem, da
skupščina sprejme spremembo statuta o
zmanjšanju števila članov nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
med 9. do 14. uro, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
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Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars Florae, d.d.
Gorazd Račič
direktor

Objava sklepov skupščin
Ob-77432
Na podlagi notarskega zapisnika Opr.
št.: SV 2101/02 Uprava Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana objavlja
sklepe 6. (šeste) skupščine
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2 (dve),
ki je potekala dne 4. 9. 2002 (četrtega
septembra dvatisočdva) s pričetkom ob
13.00 uri (trinajsti uri) v konferenčni dvorani
v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike
3 (tri) v Ljubljani. Skupščina je bila sklicana
z objavo sklica v Uradnem listu RS, št. 69 z
dne 2. 8. 2002 (drugega avgusta dvatisočdva) in v dnevniku Delo dne 3. 8. 2002
(tretjega avgusta dvatisočdva).
PRVIČ: Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane,
ki bo sestavil zapisnik.
DRUGIČ: Izvolitev delovnih teles
SKLEP:
“Skupščina banke imenuje za predsedujočega skupščine Antona Ribnikarja, za članici verifikacijske komisije: Metodo Paternost in Mojco Zajc.
TRETJIČ: Predlog sprememb in dopolnitev statuta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana
SKLEP:
“Spremeni se statut NLB d.d. kot sledi:
2. (drugi) člen – Dejavnost banke – drugi odstavek, točka b):
– spremeni se druga alineia tako, da se
po novem glasi:
»– opravljanje storitev plačilnega prometa,«
– spremeni se peta alineia tako, da se
po novem glasi:
“– izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov,«
5. (peti) člen – Osnovni kapital
– doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Skupščina bo odločala o povečanju
osnovnega kapitala banke z navadno večino oddanih glasov delničarjev.«
– sedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek in se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»Uprava banke je pooblaščena, da v obdobju šestih mesecev od vpisa spremembe
statuta, sprejete na seji skupščine 4. 9.
2002 (četrtega septembra dvatisočdva) v
sodni register s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine,
osnovni kapital banke poveča za največ
2.306.124.000,00 (dve milijardi tristošest
milijonov stoštirindvajsettisoč 00/100) tolarjev (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ
1.153.062 (en milijon stotriinpetdesettisočdvainšestdeset) novih navadnih delnic v nominalni vrednosti 2.000,00 (dvatisoč
00/100) tolarjev vsaka, po minimalni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se
izdajo s pravicami, pod pogoji in na način,
ki je določen v sklepu uprave o povečanju
kapitala. Nove delnice se lahko izdajo proti
plačilu v denarju. Nove delnice se lahko
izdajo za namen ponudbe delnic največ 50
vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da
bodo odkupile celotno izdajo (nejavna ponudba v smislu 2. tč. 1. odst. 18. člena
ZTVP-1), z možnostjo izključitve prednostne
pravice delničarjev do novih delnic.«
– sedanji tretji in četrti odstavek se črtata.
12. (dvanajsti) člen – Pogoji za udeležbo
in glasovanje na skupščini banke
– spremeni se prvi odstavek tako, da se
po novem glasi: »Skupščine banke se lahko
ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini banke
pravočasno, najmanj 3 (tri) dni pred skupščino banke, prijavijo z navedbo skupnega
števila njihovih delnic.«
– spremeni se tretji odstavek tako, da se
po novem glasi:»V objavi sklica se lahko v
skladu z zakonodajo pogoji pristopa na
skupščino banke natančneje določijo.«
15. (petnajsti) člen – Dopolnitve dnevnega reda
– v drugem odstavku se črta drugi stavek, tako da se odstavek po novem glasi:
»Skupščina banke lahko sklepa samo o
zadevah, ki so bile pravočasno uvrščene na
dnevni red v skladu z zakonom in tem statutom.«
18. (osemnajsti) člen – Za sprejem sklepov potrebna večina
– doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Večina najmanj 75% (petinsedemdeset
odstotkov) oddanih glasov delničarjev je potrebna za veljavnost naslednjih sklepov
skupščine banke:
– sprejem statuta banke in njegovih sprememb,
– izdajo zamenljivih obveznic ali drugih
lastniških vrednostnih papirjev banke,
– izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev,
– zmanjšanje osnovnega kapitala,
– združitve, razdružitve, prenos pomembnega dela sredstev (če takšen prenos sred-
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stev predstavlja statusno spremembo v skladu s predpisi), sprememba pravnoorganizacijske oblike in drugi posli, ki spreminjajo
status banke,
– likvidacija banke.«
19. (devetnajsti) člen – Pristojnosti skupščine banke
– spremeni se prvi odstavek tako, da se
po novem glasi:
»Skupščina banke odloča o oziroma
sprejema:
– statut banke oziroma njegove spremembe,
– poslovnik o delu skupščine,
– letno poročilo, če ga nadzorni svet ni
potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila
skupščini banke,
– uporabi bilančnega dobička,
– podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
– spremembah osnovnega kapitala banke,
– letnih okvirih in značilnostih izdaj vrednostnih papirjev, zamenljivih v delnice, in
lastniških vrednostnih papirjev banke,
– imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta,
– nagradah za delo članov nadzornega
sveta ter udeležbi članov nadzornega sveta,
članov uprave in delavcev banke na dobičku banke,
– organizaciji, ki bo opravljala revizijo računovodskih izkazov banke,
– statusnih spremembah, združitvi in prenehanju banke.«
20. (dvajseti) člen – Nadzorni svet
– v prvem odstavku se v prvi vrstici besedi »najmanj pet” nadomestita z »11
(enajst)«
21. (enaindvajseti) člen – Mandat članov
nadzornega sveta
– prvi odstavek se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»Člani nadzornega sveta se izvolijo za
obdobje do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o letnem poročilu za četrto
poslovno leto od njihove izvolitve, če ni ob
imenovanju posameznih članov določeno
drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva
poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni.«
– v drugem odstavku se v peti vrstici beseda »pet”nadomesti z »osem«
23. (triindvajseti) člen – Seje in sklepi
nadzornega sveta
– prvi odstavek se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»Delo in sklepanje nadzornega sveta poteka praviloma na sejah. Seje nadzornega
sveta sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, s priporočeno pošto na zadnji, banki sporočeni, naslov posameznega člana z navedbo dnevnega reda, kraja in časa seje. Seja se sklicuje praviloma 10 (deset) delovnih dni pred
sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče
tudi telefonsko, po telefaxu ali z uporabo
podobnih tehničnih sredstev, najmanj 5
(pet) delovnih dni pred sejo.«
– drugi odstavek se spremeni tako, da
se po novem glasi:
»Če ni s tem statutom določeno drugače, je nadzorni svet sklepčen, če je pravilno
sklican in je navzočih najmanj polovica nje-
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govih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika
– doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar nadzorni svet odloča o soglasjih
k sklepom uprave, ki jih nadzornemu svetu
v soglasje predloži uprava v zadevah iz alinei (b), (c) in (d) drugega odstavka 27. (sedemindvajsetega) člena statuta, je nadzorni
svet sklepčen samo, če je na seji prisotnih
vsaj osem članov nadzornega sveta.«
– sedanji tretji odstavek postane nov četrti odstavek in se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»Nadzorni svet odloča z večino oddanih
glasov. V primeru enakega števila glasov je
odločilen glas predsednika nadzornega
sveta.«
– sedanji četrti in peti odstavek postaneta nov peti in šesti odstavek
24. (štiriindvajseti) člen – Pristojnosti
nadzornega sveta
– prvi odstavek se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»Nadzorni svet:
– spremlja in nadzoruje vodenje in poslovanje banke ter v primeru ugotovljenih
nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo,
– po potrebi, najmanj pa ob sprejemanju
letnega poročila, poroča skupščini banke o
svojem delu in ugotovitvah ter potrjuje ukrepe za izboljšanje poslovanja,
– obravnava poročila interne kontrole in
revizije ter predlaga sprejem neposrednih
ukrepov na podlagi teh poročil,
– daje soglasje za sprejem splošnih aktov
banke, za katere je to določeno s tem statutom, razen aktov, ki jih sprejema skupščina
banke, ali aktov, ki temeljijo na zakonu ali
veljavno sprejetih sklepih skupščine banke,
– daje soglasje k odločitvam uprave, za
katere je tako predvideno s predpisi ali s
tem statutom,
– pripravlja predloge za skupščino banke in izvršuje naloge, ki mu jih določi skupščina banke, če s predpisi ni določeno drugače,
– preveri in odloči o letnem poročilu in
predlogu za uporabo bilančnega dobička
ter pripravi pisno poročilo o rezultatu preveritve za skupščino banke,
– odloča o odobritvi strategije, letnega
finančnega načrta in letnega poslovnega načrta banke,
– med letom obravnava in sprejema poročila o poslovanju banke,
– določa kreditne in garancijske limite
ter druge limite za poslovanje banke,
– odloča o dejanjih, ki imajo za posledico statusno spremembo gospodarskih
družb in drugih pravnih oseb v njeni lastni ali
v njeni večinski lasti,
– odloča o zgornji meji dolgoročne letne
zadolžitve banke,
– imenuje člane uprave banke,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– določa kriterije za nagrajevanje uprave.«
26. (šestindvajseti) člen – Število članov
uprave banke in mandat
– v prvem odstavku se besede »dva ali
več” nadomestijo z »od tri do pet«
27. (sedemindvajseti) člen – Vodenje poslov in odločanje
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– prvi odstavek se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»Odločitve iz pristojnosti uprave banke
sprejemajo člani uprave banke praviloma
soglasno, v primeru nesoglasja pa, če ni s
tem statutom določeno drugače, z večino
oddanih glasov. V primeru enakega števila
glasov je odločilen glas predsednika uprave
banke. Kadar uprava banke odloča v odsotnosti predsednika uprave banke, je v primeru enakega števila glasov odločilen glas tistega člana uprave banke, ki nadomešča
predsednika uprave banke.«
– doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Naslednje odločitve uprave, ki ne bi bile sprejete s soglasjem vseh članov uprave,
bodo veljavne le, če bo k njim dal soglasje
nadzorni svet:
(a) imenovanje izvršnih direktorjev in drugih vodilnih uslužbencev banke, ki so po
položaju enakovredni izvršnim direktorjem,
in odobritev pogojev njihove zaposlitve ter
imenovanje članov nadzornih svetov, uprav
in/ali upravnih odborov odvisnih družb banke, če je takšno imenovanje v pristojnosti
uprave banke,
(b) odobritev nastanka izpostavljenosti do
posameznih komitentov ali njihovih povezanih oseb, ki presegajo 30.000.000 (tridesetmilijonov 00/100) evrov v protivrednosti
v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan odločanja (razen do komitentov, ki bodo občasno določeni s strani
nadzornega sveta in za katere je taka izpostavljenost lahko odobrena z navadno večino glasov članov uprave),
(c) vpis deležev v osnovnem kapitalu ali
glasovalnih pravicah ali drugačna pridobitev, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem kapitala, z nakupom ali drugače, z enim ali več
posli,
(i) v drugi banki ali finančni organizaciji,
če takšen delež predstavlja 5 (pet) ali več
odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi, ali
(ii) v drugi pravni osebi, če takšen delež
predstavlja 25 (petindvajset) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi, ali
(iii) če vrednost takšnega deleža presega 20.000.000 (dvajsetmilijonov 00/100)
evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
odločanja.
(d) povečanje deleža banke v osnovnem
kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečuje delež
banke v osnovnem kapitalu ali glasovalnih
pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotkov ali več,
(e) prodaja, prenos ali kakršnokoli drugo
razpolaganje z pomembnim delom premoženja banke, s pravicami intelektualne lastnine ali drugimi sredstvi banke, če vrednost takšnega premoženja, pravic intelektualne lastnine ali drugih sredstev presega
5.000.000 (petmilijonov 00/100) evrov v
protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan odločanja
oziroma sklenitev pogodbe s tem v zvezi v
posamični vrednosti 5.000.000 — (petmilijonov 00/100) evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja ali več,
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(f) določitev metodologij za upravljanje
s tržnimi tveganji, vključno za poslovanje
z izvedenimi finančnimi instrumenti in opcijami.«
– sedanji drugi odstavek postane nov
tretji odstavek
28. (osemindvajseti) člen – Pristojnosti uprave banke
– drugi odstavek se spremeni tako, da
se po novem glasi:
»Ne glede na določbo 1. (prvega) odstavka je poleg z zakonom in z drugimi
določbami tega statuta določenih primerov potrebno soglasje nadzornega sveta
za:
– oblikovanje bančne skupine,
– odpis terjatev nad 500.000 (petstotisoč 00/100) evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan odločanja,
– najemanje kreditov in prevzem drugih obveznosti za banko, ki v posameznem poslovnem letu posamič ali skupno
presegajo s strani nadzornega sveta določeni znesek, oziroma če ta ni določen,
25% (petindvajset odstotkov) kapitala banke,
– izdajo lastnih serijskih vrednostnih
papirjev,
– določa limite in kriterije, po katerih
lahko banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave banke in nadzornega
sveta,
– vsak drug sklep uprave, ki se nanaša
na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet
odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave, da je za tako vrsto
poslov potrebno soglasje nadzornega sveta.«
30. (trideseti) člen – Kreditni odbori
– se v celoti črta in se vsi naslednji
členi ustrezno preštevilčijo
31. (enaintrideseti) člen – Drugi organi
in odbori
– postane nov 30. (trideset) člen in se
naslov člena spremeni v »Delovna telesa«
– se spremeni tako, da se po novem
glasi:
»Uprava banke lahko imenuje tudi druge odbore, komisije, svete in druga delovna telesa za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti uprave banke.
Sestavo, pristojnosti, pooblastila in način dela teh delovnih teles določi uprava
banke s poslovnikom in sklepom o njihovem imenovanju.«
33. (triintrideseti) člen – Letno poročilo
– postane nov 32. (dvaintrideseti) člen
– v tretjem odstavku se v zadnji vrstici
beseda »delitev”nadomesti z »uporabo bilančnega«
– četrti odstavek se spremeni tako, da
se po novem glasi:
»Uprava banke pripravi in predloži nadzornemu svetu banke, praviloma v rokih,
predpisanih za predložitev letnega poročila po slovenskih računovodskih standardih, tudi letne računovodske izkaze banke in konsolidirane letne računovodske
izkaze, pripravljene v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi.«
– peti odstavek se spremeni tako, da
se po novem glasi:
»Nadzorni svet mora predloženo letno
poročilo in predlog za uporabo bilančne-
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ga dobička preveriti in podati svoje poročilo skupščini.«
35. (petintrideseti) člen – Objava podatkov in sporočil
– postane nov 34. (štiriintrideseti) člen
– prvi odstavek se spremeni tako, da
se po novem glasi:
»Banka objavlja podatke in sporočila,
glede katerih zakon določa dolžnost objave, v Uradnem listu Republike Slovenije
ali če v skladu s predpisi to velja za enakovreden način objav, v časopisu Delo,
če ni z veljavnimi predpisi določeno drugače.«
39. (devetintrideseti) člen – Končna
določba
– postane nov 38. (osemnintrideseti)
člen
– se spremeni tako, da se po novem
glasi:
»Ta statut je sprejet dne 16. 7. 1997
(šestnajstega julija tisočdevetstosedemindevetdeset), s spremembami sprejetimi na
skupščini banke dne 23. 6. 1999 (triindvajsetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset), dne 27. 6. 2000 (sedemindvajsetega junija dvatisoč), 27. 6. 2001 (sedemindvajsetega junija dvatisočena), dne
28. 6. 2002 (osemindvajsetega junija dvatisočdva) in dne 4. 9. 2002 (četrtega septembra dvatisočdva) ter sklepom nadzornega sveta banke z dne 21. 11. 2001
(enaindvajsetega novembra dvatisočena).«
ČETRTIČ: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta
SKLEP:
“Naslednji člani nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, se z
dnem 6. 9. 2002 (šestega septembra dvatisočdva) odpokličejo z mesta članov nadzornega sveta: mag. Boris Škapin, dr. Bogomir Kovač, g. Rudi Gabrovec in g. Marjan Kramar.
Na podlagi ugotovitev, da kandidati za
člane nadzornega sveta izpolnjujejo vse
predpisane pogoje, se g. Herman Agneessens, g. Dirk Mampaey, g. David Michael Truman, g. François Louise Florquin, g. Victor Pastor in mag. Anton Žunič
imenujejo na mesto članov nadzornega
sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za čas od 6. 9. 2002 (šestega septembra dvatisočdva) do poteka mandata
zgoraj odpoklicanih članov.
PETIČ: Določitev nadomestila za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta
SKLEP:
Nadomestilo za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta se določi v naslednjih neto zneskih:
– za predsednika: 85.000,00 (petinosemdesettisoč 00/100) SIT,
– za člane: 65.000,00 (petinšestdesettisoč 00/100) SIT.
V primeru, ko predsednika nadzornega sveta na seji nadomešča namestnik
predsednika nadzornega sveta mu pripada enaka sejnina kot je predvidena za
predsednika nadzornega sveta.
Original notarskega zapisnika s prilogami se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike 3 (tri) v Ljubljani.
Uprava
Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 63/99
S-77113
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
63/99 z dne 2. 9. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Iskra žarnice
d.o.o. - v stečaju, Stegne 23, Ljubljana.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2002
St 61/2002
S-77114
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 61/2002 sklep z
dne 3. 9. 2002:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom MIK, Modna konfekcija
d.d., Trg 8, Prebold (matična številka:
5067251) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
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 (3. 9.
2002).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. RS Ministrstvo za finance, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih knezov 10, Celje,
2. Papillon d.o.o., Kocbekova 15, Ljubečna,
3. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2/a, Celje,
4. Tibora d.o.o., Špruha 13, Trzin,
5. Darja Jevševar, Zabukovica 34, Griže
- predstavnica delavcev.
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VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 4,500.000 SIT na TRR tega
sodišča št. 01100-6960421564, sklic na
št. 5-61-2002, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 9. 2002
St 71/2002
S-77115
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2002 sklep z dne 30. 8.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Mihajlovič Branislav s.p., Slaščičarstvo
“Costa”, Ljubljanska cesta 8, Celje (matična številka 5366971), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Mihajlovič Branislav s.p., Slaščičarstvo “Costa”, Ljubljanska
cesta 8, Celje (matična številka 5366971),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 8. 2002
St 63/2002
S-77116
To sodišče v Celju objavlja v likvidacijski
zadevi pod opr. št. St 63/2002 sklep z dne
3. 9. 2002:
I. Začne se likvidacijski postopek nad
dolžnikom CID, Center interesnih dejavnosti p.o., Kosovelova 14, Celje.
Odslej se firma glasi: CID, Center interesnih dejavnosti p.o., Kosovelova 14, Celje v likvidaciji.
II. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1,
Mozirje,
št.
delovnega
dovoljenja
L 16/2000.
III. Odredi se objava začetka likvidacijskega postopka na oglasni deski sodišča
ter vpis začetka likvidacijskega postopka v
sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove likvidacijski masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v 60 dneh od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
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upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 0100-1000339014.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. novembra 2002 ob 8.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko dne
3. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 9. 2002
St 11/95-34
S-77117
Stečajni postopek nad dolžnikom Lendavska klet, vinarska družba d.o.o. - v
stečaju, Lendavske gorice 114, se po
169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 8. 2002
St 1/98-163
S-77118
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Tovarna pohištva Mizarstvo d.d.
Ljutomer, Rada Pušenjaka 1 - v stečaju,
se zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 8. 2002
St 9/2002
S-77119
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ivan Hajnžič s.p., Oblaganje tal in
sten, polaganje podov, posredništvo, Kušernik 21/a, Pernica se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2002
St 19/2002
S-77121
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Conti Okrepčevalnica in ekonomsko svetovanje dr. Tomislav Aždajič s.p.,
Mlinska ul. 1, Maribor se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2002
St 59/2002
S-77122
To sodišče je s sklepom opr. št. St
59/2002 z dne 2. 9. 2002 zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad podjetjem Marles storitve Maribor d.o.o., Limbuš, Limbuška cesta 2.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2002
St 89/2001
S-77124
To sodišče je s sklepom opr. št. St
89/2001 z dne 2. 9. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Nikolo Jankovićem s firmo Elektrouniverzal - elektro trgovina in
servis Nikola Janković s.p., Zrkovska c.
73, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo

80 / 13. 9. 2002 / Stran 6545
v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2002
St 109/2001
S-77126
To sodišče je s sklepom opr. št. St
109/2001 z dne 2. 9. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Robertom Dobnikom s
firmo Dobnik Robert “MONT - LES” s.p.,
Cesta v Rošpoh 77, Kamnica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2002
St 12/2002
S-77127
S sklepom tega sodišča opr. št. St
12/2002 z dne 23. 7. 2002 je bil potrjena
prisilna poravnava nad dolžnikom Gradis
Nova Podjetje za gradbeništvo in proizvodnjo d.o.o., Maribor, Puhova ulica 23.
Terjatve upnikov so razvrščene v 4 razrede, in sicer:
1. razred A - terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, državnih in lokalnih inštitucij, pogodb o delu ter terjatev, ki po temelju ne spadajo v druge razrede, v višini 20%
ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne mere + 0,5% letno, ki tečejo od 1. 3. 2002, v roku 1 leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
2. razred B -terjatve iz naslova obveznosti iz likvidnostnih bančnih kreditov, v višini
100% ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne mere + 0,5% letno, ki
tečejo od 1. 3. 2002, v roku 5 let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
3. razred C - terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, za katere se poveča
osnovni kapital dolžnika;
4. razred D - terjatve, za katere se položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni, in sicer:
a) terjatve ločitvenih upnikov,
b) terjatve upnikov iz obojestransko odplačnih pogodb o leasingu.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvemi je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 2. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2002
St 3/92
S-77128
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Tovarna poljedelskega
orodja Batuje, d.o.o., Črniče - v stečaju,
sedaj stečajna masa stečajnega dolžnika, izven naroka dne 27. 8. 2002 sklenilo:
stečajni postopek v tej stečajni zadevi se
zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 2002
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St 37/2000
S-77129
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Zidarstvo in tesarstvo
Shala Enver s.p., Bazoviška ulica 1, Nova Gorica, izven naroka dne 26. 8. 2002
sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Zidarstvo in tesarstvo Shala
Enver s.p., Bazoviška ulica 1, Nova Gorica
in se ga na podlagi 99/1 člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, takoj
zaključi.
Ta sklep se vpiše v register samostojnih
podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije
(DURS), izpostava Nova Gorica, pod opravilno št. 37-591/94.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov DURS, stečajni dolžnik preneha in se iz registra samostojnih
podjetnikov DURS izbrišejo predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 8. 2002
St 24/2000
S-77130
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Vukovič Dragan, Kava bar s.p., Gradnikove brigade 7, Nova
Gorica, izven naroka dne 26. 8. 2002 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vukovič Dragan, Kava bar
s.p., Gradnikove brigade 7, Nova Gorica in
se ga na podlagi 99/1 člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, takoj
zaključi.
Ta sklep se vpiše v register samostojnih
podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije
(DURS), izpostava Nova Gorica, pod opravilno št. 37-1782/94.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov DURS, stečajni dolžnik preneha in se iz registra samostojnih
podjetnikov DURS izbrišejo predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 8. 2002
St 24/2002
S-77251
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2002 sklep z dne 5. 9. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Promons, Trgovina in storitve d.o.o., Prežihova ulica 10, Celje (matična številka
5391598), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa tudi na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Promons, Trgovina in storitve d.o.o., Prežihova ulica 10,
Celje (št. reg. vl. 063/10187200), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2002
St 50/2002
S-77255
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/2002 sklep z dne 5. 9.
2002:
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I. Začne se stečajni postopek na dolžnikom Kuli, Trgovina, gostinstvo in storitve
d.o.o., Zadobrova 45, Škofja vas (matična številka 5763576).
Odslej se firma glasi: Kuli, Trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o., Zadobrova 45,
Škofja vas (matična številka 5763576) - v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. novembra 2002 ob 14.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 5. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2002
St 68/2002
S-77258
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 68/2002 sklep z dne 5. 9. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Citronka, Trgovina s sadjem in
zelenjavo d.o.o., Kidričeva 36, Celje (matična številka 1387618).
Odslej se firma glasi: Citronka, Trgovina
s sadjem in zelenjavo d.o.o., Kidričeva 36,
Celje (matična številka 1387618) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega

računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. novembra 2002 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 5. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2002
St 45/2002
S-77260
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2002 sklep z dne 4. 9. 2002:
I. sklep: Ugotovi se umik predloga za
začetek postopka prisilne poravnave z dne
11. 4. 2002, ki ga je sodišče prejelo priporočeno po pošti dne 16. 4. 2002 med dolžnikom Studio Rebernik, Podjetje za računalništvo, oblikovanje in založništvo
d.o.o., Efenkova 61, Velenje in njegovimi
upniki, ker je prelagatelj - dolžnik dne 16. 7.
2002 umaknil ta predlog in se zato v skladu
z določili 33/II člena ZPPSL postopek prisilne poravnave ustavi.
II. sklep:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Studio Rebernik, Podjetje za računalništvo, oblikovanje in založništvo d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje (matična številka
5388058).
Odslej se firma glasi: Studio Rebernik,
Podjetje za računalništvo, oblikovanje in založništvo d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka 5388058) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahte-
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vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. novembra 2002 ob 15. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 4. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2002
St 129/2002
S-77267
To sodišče je s sklepom St 129/2002
dne 4. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Prima d.o.o., Konca vas
26, Stara cerkev, matična številka
5328802, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tanja Praprotnik, Polanškova 12, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 12. 2002 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4.
9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2002
St 109/2002
S-77269
To sodišče je s sklepom St 109/2002
dne 4. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom FAL SPORT, Trgovina s
športno opremo, Franci Šarec s.p., Ljubljanska 78, Domžale, davčna številka
42010829.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marja Oblak iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 12. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4.
9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002
St 90/2002
S-77270
To sodišče je s sklepom St 90/2002
dne 4. 9. 2002 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom IP Alprem d.d., Usnjarska
c. 9, Kamnik, matična številka 5066298,
šifra dejavnosti 20.110.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc, iz Logatca.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 12. 2002 ob 12.45, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002
St 119/2002
S-77271
To sodišče je s sklepom St 119/2002
dne 4. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom LOS VD d.o.o., Trata IX/9,
Kočevje, matična številka 5668131, šifra
dejavnosti 50.200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Miroslav Jakša, Iška vas 82, Ig.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 12. 2002 ob 12.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002
St 19/2002
S-77272
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Shopping center Nova Gorica, Trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Mednarodni
prehod 6, Vrtojba.
Matična številka dolžnika: 5502241.
Šifra dejavnosti: 52.488.
Dolžnik, ali kdo drugi zanj, je dolžan v
roku 15 dni na transakcijski podračun pri
NKBM, d.d., Področje Nova Gorica št.
01100-6950422125
sklic
na
št.
0019/2002 vplačati 3,000.000 SIT predujma za stroške postopka prisilne poravnave. Kolikor v danem roku navedeni znesek ne bo plačan, bo poravnalni senat postopek prisilne poravnave ustavil.
Upnike katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih, s priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatve ter potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
od tolarske vrednosti celotne prijavljene ter-
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jatve posameznega upnika, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT (do vrednosti takse 10.000 SIT se na prijavo nalepijo
sodni koleki, nad tem zneskom pa plačajo
fizične osebe takso na transakcijski račun
št. 01100-1000338529, pravne osebe takso
na
transakcijski
račun
št.
01100-1000339014), v roku 30 dni po
objavi oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upniki 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
bila določena Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
V petčlanski upniški odbor se imenujejo
naslednji upniki:
– Tastex, S.r.l., Franz. Fernetti 3, 34016
Opcina, Italija,
– Primorje Export, p.o. - v stečaju, Vipavska c. 13, Nova Gorica,
– Tamo, d.o.o., Mejni prehod 2, Šempeter pri Gorici,
– SKB, d.d., Enota Nova Gorica in
– predstavnica delavcev Tatjana Gomboc Boškovič, Gradnikove brigade 61, Nova Gorica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne 4. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2002
St 123/2002
S-77273
To sodišče je s sklepom opr. št. St
123/2002 z dne 4. 9. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Hart
družba za proizvodnjo izdelkov iz lesa,
gradnjo objektov, inženiring in trgovino
d.o.o., Maribor, Puhova ulica 18.
Matična številka dolžnika je 5323835,
šifra njegove dejavnosti pa 20.300.
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
rou 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova
4, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,
2. Probanka d.d., Maribor, Gosposka
ulica 23,
3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
4. Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,
Maribor, Tyrševa ul. 15,
5. delavska zaupnica Dragica Hraš, Lackova cesta 251, Limbuš pri Mariboru.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 4. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2002
St 24/2000
Ob-77291
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2000 sklep z dne 5. 9. 2002:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Fitness Rogaška, Podjetje za kulturo telesa d.o.o., Zdraviliški trg 3, Rogaška Slatina (matična številka 5748909) se zaključi
v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Fitness Rogaška, Podjetje za kulturo telesa d.o.o. Zdraviliški trg 3, Rogaška Slatina (št. reg. vl.
1/06214/00), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 9. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00005
Rg-2631
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00005, ki ga je dne 19. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 35, na naslovu Ljubljanska c. 106, Domžale, v izmeri 138,76 m2, v 6. nadstropju in
mansardi navedene hiše z orientacijo SZ, s
pripadajočo kletno shrambo z enako oznako kot stanovanje, v izmeri 6,08 m2 in parkirnim mestom št. 64, ki je last zastavitelja,
zastavna pravica v korist upnice Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Bank und Rebisionsverband, Paulitschgasse 05-07, 9010 Celovec, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 150.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 2. 2001
Z 2001/00053
Rg-4206
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00053, ki ga je dne 23. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena pri mansardnem stanovanju št.
30, v izmeri 78,97 m2, v V. nadstropju na
severozahodnem delu objekta na naslovu
Ljubljanska 104, Domžale, skupaj s kletno
shrambo št. 31, v izmeri 3,04 m2, in enim
parkirnim mestom št. 112 v garažni kleti,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjskega objekta, vse stoječe na parcelah št. 3134,
3103/1, 3104/3, 3130/5 in 3136, vse
k.o. Domžale, ki je last dolžnice, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 1, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,010.443 SIT s pp in denarne terjatve v
višini 9,989.557 SIT.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 3. 2002
Z 2002/00024
IZ-15080
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00024, ki ga je dne 24. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. B2-L3-I-6 –
garsonjeri v prvem nadstropju, v izmeri
37,69 m2, s kletnim prostorom in parkirnim
mestom št. 240 v garažni kleti, vse v poslovno-trgovskem stanovanjskem bloku z oznako B2, stoječem na zemljišču parc. št.
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111/8, 110/4 in 1600/10, vse k.o. Trzin,
s pripadajočim sorazmernim lastniškim delom skupnih prostorov, delov in naprav celotne stavbe ter funkcionalnega zemljišča,
ki je last dolžnika, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 39.410 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 6. 2002
Z 02/00044
IZ-15858
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Grosupljem, opr. št. Z 02/00044 z dne
12. 7. 2002, rubežnega oziroma popisnega in cenilnega zapisnika iste opr. št. z dne
8. 7. 2002, je bila na enosobnem stanovanju št. 6, v skupni izmeri 73,39 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju stan. stavbe Adamičeva 3d, Grosuplje, ki je last dolžnice Hojnik Bosiljke, Adamičeva 3d, Grosuplje, katera stavba stoji na parceli št. 1207/6, vl.
št. 363, k.o. Grosuplje naselje, ustanovljena zastavna pravica za terjatev v znesku
31.080 EUR v tolarski protivrednosti s pp, v
korist Demšar Silvestre, Pernetova ul. 17,
Trzin.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 15. 7. 2002
I 837/2000
IZ-15854
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 243.549 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 16. 8. 2002
Z 171/2002
IZ-15874
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika BKS Leasing, d.o.o., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnice Regine Koderman Šerbel, v višini
44.000 EUR s pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št.
Sv 2961/02 z dne 1. 8. 2002, in sicer na
stanovanju na naslovu Župančičeva ul. 2,
Kamnik, na parc. št. 684/11, k.o. Kamnik,
v 2. nadstropju, v izmeri 102,60 m2, ki obsega kuhinjo, 4 sobe, shrambo, predsobo,
kopalnico in WC, shrambo balkon in klet ter
pravico solastnine v deležu 1693/10000
skupnih delov naprav in prostorov stavbe
ter funkcionalnega zemljišča stanovanjske
hiše.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 8. 2002
I 8/98
IZ-1073
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnika Turfin, d.o.o., Vilfanova 31,

Portorož, ki ga zastopa odv. Davor Krmac iz
Kopra, zoper dolžnici Alojzijo in Desire Vesenik, obe Pot v Gaj 5, Koper, ki ju zastopa
odv. Aleksander Lisjak iz Izole, zaradi izterjave 6,057.712 SIT, na naroku za rubež
nepremičnine, dne 12. 11. 2001 sklenilo:
zarubi se nepremičnina – poslovni prostor št. 8, v nadstropju poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parc. št. 250, k.o.
Semedela, na naslovu Beblerjeva 7. Nepremičnina je last dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe št. CZG-5F-A-35/92 z
dne 13. 10. 1992, sklenjene med Galeb
Izola in dolžnicama.
Zapisnik bo sodišče razglasilo na oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnicama je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
storita k.d. po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 11. 2001
In 82/2002
IZ-10367
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni
zadevi, začeti po uradni dolžnosti, na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Kopru, opr.
št. K 143/98, proti dolžniku Černe Borisu
iz Kopra, Budičinova 2, zaradi izterjave
90.000 SIT, sklenilo:
zarubi se nepremičnina, solastniški delež do 1/2, trisobnega stanovanja v IV. etaži
stanovanjskega bloka v Kopru, Pristaniška
5, parc. št. 845, vl. št. 861, k.o. Koper, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2002
Z 02/00072
IZ-15860
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1727/01 z dne 18. 12. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00072 z dne
3. 6. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika Luke Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 28, Koper, do dolžnika Digonotrade, d.o.o., S.r.l. Capodistria, Vojkovo nabrežje 30/a, na podlagi posojilne pogodbe
št. AD-03/01 z dne 12. 12. 2001, v višini
4,000.000 SIT, z obrestno mero TOM +7%
in datumom vračila 18. 12. 2002 z vsemi
obrestmi, ostalimi stroški in pogoji, navedenimi v sporazumu in pogodbi, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnih prostorov v objektu na
naslovu Vojkovo nabrežje 30/a v Kopru, ki
je v načrtu etažne lastnine označen s številko 20, izmere 14,54 m2, v 5. etaži poslovne stavbe in pripadajočim zemljiščem, zgrajene na parc. št. 1567/12, k.o. Koper, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih objekta in napravah, ki je last Zlatka Srblina iz Kopra, Prade,
Cesta XV 4, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 1. 1993.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
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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 12. 7. 2002
In 02/0008
IZ-15861
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni zadevi upnika Za gradom, d.o.o., Koper, proti dolžniku Jadranu Ražmanu, Dekani 13, Dekani,
zaradi izterjave 82.840,20 SIT sklenilo:
zarubi se nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor,
lokal G4 in G5 v izmeri 134,80 m2 in poslovni prostor, lokal G3 v izmeri 67,40 m2,
ki so vsi del objekta oskrbe Center Ankaran, ki se nahaja na parceli št. 1361/1, k.o.
Oltra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2002
Z 284/2002
IZ-15902
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 284/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo stanovanje št. 23, v skupni
izmeri 50,90 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Janeza Puharja 3, Kranj, stoječi na parc. št. 183/1, vl.
št. 269 (prej 107), k.o. Huje, ki še ni vpisano
v zemljiški knjigi in sta ga zastavna dolžnika
Mojca Jereb, roj. 27. 4. 1964, Novi svet 17,
Škofja Loka in Franc Jereb, roj. 19. 9. 1949,
Ul. Janeza Puharja 3, Kranj, vsak do 1/2
pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
1. 7. 1993, ki sta jo sklenila s Planiko Kranj,
Savska Loka 21, in dodatku k njej z dne 28.
9. 2001, ki sta ga sklenila s Stanovanjskim
skladom RS, Javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana, na naroku dne 22. 8. 2002
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 1151/0002634-00
z dne 17. 5. 2002, v višini 30.000 EUR s
pripadki, v korist upnika Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 8. 2002
Z 2002/00183
IZ-15069
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00183, ki ga je dne 11. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
7, v izmeri 29,07 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Viška cesta 49a, in ki sestoji iz sobe,
kuhinje, kopalnice z WCjem in predsobe in
h kateremu pripada kletni prostor št. 7 ter
solastniški delež na vseh skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stanovanjskega
bloka, kakor tudi na funkcionalnem zemljišču, na katerem blok stoji, ki je last zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 4. 2000 s prodajalcem Fikretom Harbašem iz Ljubljane, s prepovedjo
razpolaganja
z
zastavljeno
nepremičnino, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 28.100 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

Št.

In 01/01601
IZ-15841
Na podlagi sodnega sklepa o izvršbi z
dne 13. 6. 2002, opr. št. In 2001/01601,
na predlog upnika Mrkšič Sima, Lastovče
14, Novo mesto, s pristopom k izvršbi z dne
6. 2. 2002, opr. št. In 01/00260, na predlog upnika Hypo Leasing d.o.o., Trg osvobodilne fronte 2, Ljubljana, je bil dne 10. 7.
2002 opravljen rubež garažnega boksa št.
3/K-1, v II. kletni etaži s površino 24,83 m2
in garažnega boksa št. 4/K-1, v II. kletni
etaži s površino 24,83 m2, stoječih na parc.
št. 1796, 1794/1, 1790, 1791 in 1801,
k.o. Bežigrad, last dolžnika Jurjevič Janeza,
Šmartinska c. 14, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pravni učinek.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002
In 2001/00324
IZ-15855
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 26. 9.
2001, opr. št. In 2001/00314, je bil dne
26. 9. 2001 opravljen rubež v korist upnice
Banke Celje d.d. Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 2, Tomažičeva 36,
Ljubljana, v izmeri 61,31 m2, last dolžnika
Miloš Mally, Chengdujska 22, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2002
In 01/00583
IZ-15873
In 2001/00769
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 4.
2002, opr. št. In 2001/00583, je bil dne
6. 5. 2002 opravljen rubež v korist upnika
Gradbeni in vzdrževalni center d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana-Črnuče, dvoinpolsobnega stanovanja št. 2, v izmeri 54,58 m2,
na naslovu Močnikova 6 v Ljubljani, last dolžnika do 1/2, Ajdinovič Miharema, Močnikova 6, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima
pravni učinek.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2002
In 01/01109
IZ-15875
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 2. 10.
2001, opr. št. In 2001/01109, je bil dne 14.
6. 2002 opravljen rubež v korist upnika Metalka stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova
2, Ljubljana, garsonjere v izmeri 29,31 m2, št.
61, na naslovu Brilejeva 2 v Ljubljani, last
dolžnika Kralj Sama, Brilejeva 2, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu ima pravni učinek.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2002
In 02/00450
IZ-158886
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 18. 4.
2002, opr. št. In 2002/00450 je bil dne
12. 7. 2002 opravljen rubež v korist upnika
Metalka stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, dvosobnega stanovanja, v izmeri 74,05 m2, št. 1 v Ljubljani,
Fabianijeva 31, last dolžnika Polak Dušana,
Fabianijeva 31, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pravni učinek.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002
In 01/00251
IZ-15888
In 2001/01726
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča z dne 2. 4. 2001, opr. št. In
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2001/00251 in sklepa o izvršbi z dne
14. 3. 2002, opr. št. In 2001/00251 in
sklepa o izvršbi z dne 14. 3. 2002, opr. št.
In 2001/01726, je bil dne 15. 5. 2002
opravljen rubež v korist upnika Stanovanjska zadruga Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 6, na naslovu
Povšetova 61, Ljubljana, bruto izmere
62,21 m2, neto izmere 59,31 m2, last dolžnikov Tatjane Kolenc in Franca Kolenca,
oba na naslovu Povšetova 61, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002
In 02/00540
IZ-15890
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 23. 4.
2002, opr. št. I 2002/04838, je bil dne
12. 7. 2002 opravljen rubež v korist upnika
Kastelic Andreja, Ul. miru 25a, Ljubljana,
enoinpolsobnega stanovanja št. 17, v skupni izmeri 42,50 m2, v Ljubljani, Prušnikova
ul. 17, last 2/3 dolžnice Andrijane Oček,
Prušnikova 17, Ljubljana. Zapisnik o rubežu
ima pravni učinek.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002
Z 2002/01447
IZ-15897
Na podlagi sklepa opr. št. z
2002/01447, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju/duplex št. 47, v izmeri 95,30 m2, s
pripadajočo shrambo št. 47, v mansardi objekta na Topniški 29, Ljubljana in parkirnim
mestom št. 29, 1. klet, na naslovu Topniška
27-29, v večstanovanjski stavbi, stoječi na
parc. št. 1257/1, 1257/2, 1257/3, k.o.
Bežigrad, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 87/02
- Topniška 29 z dne 18. 2. 2002 in dodatka
št. 1, k prodajni pogodbi št. 87/02 - Topniška 29 z dne 27. 6. 2002, sklenjenih s
prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring
d.o.o., zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.800 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2002
Z 2002/01320
IZ-15898
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01320, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanjski enoti 16F22S,
na naslovu Ulica Lojzeta Spacala 30, ob
Koseškem bajerju, v Ljubljani, z bivalno površino 16F22S v izmeri 40,78 m2, shrambo
16FSO4K v izmeri 6,49 m2 in parkirnim
mestom 21P13P, na parc. št. 1065/155,
k.o. Zgornja Šiška, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta v katerem se nahaja, ki je
last dolžnika, na podlagi pogodbe št.
8803000001 z dne 30. 5. 2002 in aneksa
št. 1 k pogodbi št. 8803000001 z dne
13. 6. 2002, sklenjenih s prodajalcem Imos
d.d., Dunajska 56, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
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podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.100 EUR s pp.
Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2002
Z 2002/00073
IZ-15899
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00073, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 2,
v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu
Valvasorjeva 7, Ljubljana, v izmeri
109,08 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
omenjenega stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št. 783, k.o. Ajdovščina, vl.
št. 1190, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 11. 2001,
sklenjene s prodajalko Natašo Rupnik Hieng iz Ljubljane, zastavna pravica v korist
upnice Avtotehne d.d., Ljubljana, Celovška
c. 175, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 136.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2002
Z 2002/00753
IZ-15838
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
821/02 z dne 23. 7. 2002, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00753, dne 30. 7. 2002 opravilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo – stanovnja št. 7, v izmeri
45,67 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Mariboru, Borštnikova 47, last Zvonka Bogataja, na podlagi prodajne pogodbe
št. 970, sklenjene s prodajalko Občino Maribor in stanovanja št. 8, v izmeri 39,41 m2,
v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Borštnikova 47, last Hermine Merc,
na podlagi prodajne pogodbe št. 1527/91,
sklenjene s prodajalko Občino Maribor, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Poštne
banke Slovenije, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, d.d., v višini 9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 7. 2002
Z 2002/00325
IZ-15843
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 317/2002 z dne 29. 3. 2002, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00325 z dne 21. 5. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega trisobno stanovanje št.
5, v II. nadstropju stanovanjske stavbe v
Mariboru, Usnjarska ul. 1, v skupni izmeri
76,39 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom (shrambo) površine 1,80 m2, v
k.o. Maribor–Grad, ki je last zastaviteljev,
vsakega do 1/3 na podlagi prodajne pogodbe št. 1906-10/93 z dne 21. 10. 1993
v korist upnice Probanke d.d., Gosposka
23, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 2002
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Z 2002/00364
IZ-15845
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00364 z dne 4. 6.
2002, je bila ustanovljena zastavna pravica na
nepremičnini, ki obsega štirisobno stanovanje
št. 11, v izmeri 127,11 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Mladinska ul. 2, ki stoji na parc. št. 886,
pripisani pri vl. št. 488, k.o. Maribor-Grad, ki
je do celote last Tiborja Raškoviča, na naroku
dne 21. 5. 2002 in zarubljena v korist upnice
Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
39,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2002
Z 02/00494
IZ-15846
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00494 z dne 27. 6.
2002, je bila ustanovljena na
– poslovnem prostoru št. 1, v izmeri
43 m2, v I. nadstropju – jug;
– poslovnem prostoru št. 4, v izmeri
20 m2, v I. nadstropju – jug;
– poslovnem prostoru št. 7, v izmeri
101,60 m2, v I. nadstropju,
Trgovsko poslovnega objekta ob Ljubljanski ulici v Srednješolskem centru v Mariboru, ki je zgrajen na parc. št. 1609/1 in
1609/20, k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
4093-743/RB z dne 10. 9. 2001, vse v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 133.000 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2002
Z 02/00375
IZ-15847
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00375 z dne 27. 6.
2002, je bila ustanovljena na stanovanju št.
1, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Splavarski prehod 5/a, v izmeri
78,01 m2, ki stoji na parc. št. 1652, k.o.
Maribor-Grad, ki je v lasti zastaviteljev, vsak
do 1/2 celote, kar je razvidno iz originalne
prodajne pogodbe št. 1743/92 z dne
17. 1. 1992, sklenjene med zastavitelji in
prodajalko Občino Maribor, vse v korist
upnice Probanke d.d. Maribor, Gosposka
ulica 23, za zavarovanje upničine denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2002
Z 60/2002
IZ-15853
Na podlagi sklepa opr. št. Z 60/2002,
ki ga je dne 2. 7. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 8, z oznako
2J, v III. nadstropju, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu Topoli 1, stoječem
na parc. št. 1462/1, 1464/18 in 1464/2,
vse k.o. Nova Gorica, stanovanje v izmeri
63,94 m2, s pripadajočo shrambo z oznako
S 11, v izmeri 4,75 m2, ki se nahaja v kletni
etaži oziroma medetaži objekta Topoli 1 in
parkirnega mesta št. P6 v kletni etaži objekta Topoli 2, stoječega na parc. št. 1462/1
in 1464/2, vse k.o. Nova Gorica, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter pravico

uporabe stavbnega in funkcionalnega zemljišča, katere je dolžnik Izvor Commerce,
d.o.o., Celovška 136, Ljubljana, pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 402001
z dne 31. 1. 2002, ki je last dolžnika, zastavna pravica v korist upnice Banke Vipa,
d.d., Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2002
Z 65/2002
IZ-15857
Na podlagi sklepa opr. št. Z 65/2002,
ki ga je dne 5. 7. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na delu poslovne stavbe, stoječe na parc.
št. 854/2, v izmeri 66 m2, v pritličju in del
poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
854/18, v izmeri 72 m2, v pritličju in I. nadstropju, v legi in razmejitvi z oznako boks št.
10, kot izhaja iz projekta poslovno trgovinskega objekta, izdelanega s strani Projekta,
d.d., Nova Gorica, katero je dolžnik Belingar, Trgovina, vzdrževanje in gostinstvo, Nova Gorica, d.o.o., Solkan, B. Kalina 16, ki
je last dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Nove KBM, d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 63.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2002
Z 02/00063
IZ-15124
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00063, ki ga je dne 21. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na dolžniku lastni nepremičnini, ki še ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer levem pritličnem krilu stavbe,
pripisane pri vl. št. 366, k.o. Šentjanž pri
Dravogradu, v skupni izmeri 69,55 m2, ki je
last dolžnika Gorazda Kiša do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 9.
1998, sklenjene med prodajalcem Prostovoljnim gasilskim društvom Šentjanž pri Dravogradu in kupcema dolžnikom Gorazdom
Kišem in Marjanco Kiš, oba Meža 154a,
Dravograd, zastavna pravica v korist upnice
Republike Slovenije, DURS, DU Maribor,
Izpostava Dravograd, za zavarovanje denarne terjatve v višini 308.297,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 7. 2002
Z 99/2002
IZ-15851
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom opr. št. Z 99/2002 z dne
17. 6. 2002, v zadevi upnice Banke Celje,
d.d., Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnico in
zastaviteljico Pinter Alenko, s.p., Glavni trg
9, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve, ki jo ima upnica do dolžnice v znesku
3,200.000 SIT s pp, na podlagi 211. in
342. ter 245. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju, opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in
obsega poslovni prostor št. 2, v stanovanjski hiši na Starem trgu 14 v Slovenskih Konjicah, v velikosti 27,50 m2. Stanovanjska
stavba je vpisana pri vl. št. 1496, parc. št.
1559 in 1560, k.o. Konjice, pri Okrajnem
sodišču v Slovenskih Konjicah, zaradi zavarovanja denarne terjatve, ki jo ima upnica
do dolžnice v znesku 3,200.000 SIT s pp.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 17. 6. 2002
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
IV P 1784/2000
SR-15863
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.
Ljubljana, Območna enota Postojna, Novi
trg 5, Postojna, zoper toženo stranko Mičo
Pupovac, Štihova 23, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
1,134.545 SIT s pp, dne 1. 8. 2002 sklenilo:
toženi stranki, Miču Popovcu, se v pravdni zadevi opr. št. IV P 1784/2000 postavi
začasna zastopnica, odvetnica Darja Erceg,
Štefanova 3/V, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
1784/2000, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002
I P 898/98
SR-15866
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Mojci Bartenjev, v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša
na OE Ljubljana, Miklošičeva 10), proti toženi stranki Andreju Betiju, Polje C. V/9,
Ljubljana Polje, zaradi plačila 3,127.970,90
SIT s pp, dne 2. 8. 2002 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Andreju Betiju, Polje V/9,
Ljubljana Polje, sedaj neznanega bivališča,
postavlja začasna zastopnica, odvetnica Maja Kristan iz Ljubljane, Cigaletova 1/I.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi po tožbi
Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, zaradi
plačila 3,127.970,90 SIT s pripadki, dokler
tožena stranka ne bo sama nastopila pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2002
I Pl 1219/2001
SR-15867
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Sabino Rakipov (roj. 4. 4. 1980),
Tbilisijska ulica 4, Ljubljana, zaradi plačila
756.991 SIT s pp, dne 15. 7. 2002 sklenilo:
toženi stranki Sabini Rakipov se v zadevi
I Pl 1219/2001 postavi za začasno zastopnico odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002
I Pl 1029/2001
SR-15868
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni za-

Št.

devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Olgo Benčina, Kranjska 4/b,
Kamnik, zaradi plačila 129.683 SIT s pp,
dne 15. 7. 2002 sklenilo:
toženi stranki Olgi Benčina se v zadevi I
Pl 1029/2001 postavi za začasnega zastopnika odvetnik Lado Arčon iz Ljubljane, Slovenska cesta 6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002
I Pl 1310/2001
SR-15869
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Božidarja Bregarja, Ljubljanska
cesta
5,
Kočevje,
zaradi
plačila
551.545,20 SIT s pp, dne 15. 7. 2002
sklenilo:
toženi stranki Božidarju Bregarju se v
zadevi I Pl 1310/2001 postavi za začasno
zastopnico odvetnica Biserka Avsec, Jožeta Jame 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002
I 98/19008
SR-15879
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnice Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, zoper dolžnika Bajrektarevič Hamdija, Rusjanov trg 3, Ljubljana, zaradi izterjave
115.470 SIT s pp, dne 27. 5. 2002 sklenilo:
dolžniku Bajrektarevič Hamdija se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002
I 304/2002
SR-15891
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi
upnika Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, ki ga zastopa odv. Franc Pipan iz Sevnice, zoper dolžnico Nado Močivnik, NHM
10, Sevnica, zaradi izterjave 36.870 SIT, v
skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžnici Nadi Močivnik, nazadnje stanujoči Naselje heroja Maroka 10, Sevnica, se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko
Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnico,
dokler ne bo dolžnica ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo sporočil, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 7. 2002
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I 66/2001
SR-15911
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku svetniku Silvestru Zagrajšku v
izvršilni zadevi upnice Občine Sevnica, Stanovanjski sklad Sevnica, ki jo zastopa Terca
d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, ki ga
zastopa odv. Alojz Bandelj iz Trebnjega, zoper dolžnika Mirana Žiberta, Glavni trg 34,
Sevnica, zaradi izterjave 272.140,91 SIT, v
skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem postopku sklenilo:
dolžniku Miranu Žibertu, nazadnje stanujočemu Glavni trg 34, Sevnica, se postavi
začasni zastopnik, odvetnik Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik bo v 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 26. 6. 2002
D 187/2001
SR-15862
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Županec Francu, delavcu, roj. 2. 6. 1950, državljanu Republike Slovenije, samskemu, nazadnje stalno stan. Roginska gorca 41, umrlem dne
11. 5. 2001, v skladu s I. in II. odstavkom
130. člena ter prvim odstavkom 131. člena
Zakona o dedovanju in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (Ur.
l. RS, št. 67/01) dne 24. 4. 2002 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Županec Francu, naj se
priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. Županec Francu se postavi
Sašo Skerbiš, delavec tukajšnjega sodišča.
Začasni skrbnik bo zastopal neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 24. 4. 2002

Oklici dedičem
III D 487/99
OD-10246
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po dne 23. 5. 1999 umrlem Milojevič Živojinu, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Gorazdova ul. 10.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo pri sodišču v enem
letu od objave oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter ga zaključilo glede znana dejstva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002
I D 586/96
OD-15870
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po dne 26. 6.
1996 umrli Eržen Frančiški, roj. 4. 4. 1914,
državljanki RS, nazadnje stanujoči Ljubljana, Adamičeva ul. 13.
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Kot zakoniti dedič pride v poštev zap.
vnuk Grabrijan Igor Eržen, roj. 10. 2. 1961,
nazadnje stanujoč Brilejeva 1, Ljubljana.
Ker se je navedeni dedič s tega naslova
preselil, sodišče pa ne razpolaga z njegovim novim naslovom, ga poziva, da se v
roku enega leta od objave tega oklica zglasi
pri tem sodišču ali sporoči svoj naslov, ker
bo sodšče sicer opravilo zapuščinsko obravnavo ter zapuščinski postopek zaključilo na
podlagi podatkov, s katerim bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002
III D 79/99
OD-17281
Podgornik Frančiška, roj. Mežan, hči
Frančiška, roj. 13. 1. 1907, umrla 11. 11.
1998, nazadnje stanujoča Jarška c. 20,
Ljubljana, je umrla brez oporoke, vsled česar sledi dedovanje po zakonu.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev njeni
potomci ali njihovi potomci, kolikor teh ni pa
njeni bratje in sestre oziroma njihovi potomci, ki se vsi nahajajo neznano kje.
Zapustničine zgoraj navedene dediče in
morebitne druge dediče se poziva, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča 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 16. 8. 2001
D 521/94
OD-15910
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče zapuščinski postopek po dne 11. 7. 1994
umrlem Strelec Janezu, roj. 20. 10. 1936
iz Dolan št. 9, Cirkulane.
Kot dedinji prideta v poštev hčerki Rott
Majda, roj. 1956 in Murano Nada, roj.
1962, neznanega bivališča v tujini, nazadnje stanujoči Stojnci 15, Markovci.
Ker sodišče ne razpolaga z naslovi obeh
hčerk, jih poziva, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasita pri tem sodišču
ali sporočita svoj naslov, ker bo sodišče
sicer opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave postavljenega skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 8. 2002

Oklici pogrešanih
N 29/2002
OD-15878
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Bric Alojza iz Opatjega sela št. 15, Miren, ki ga zastopa odv.
Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvo Bric Silvo Frančiško iz
Reke, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Bric Viljem, Cankarjeva ulica št. 74,
Nova Gorica.
O pogrešani razen izpiska iz rojstne matične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska,
da je bila pogrešana živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Bric Silve Frančiške, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču
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v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 7. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
Srg 875/2002
Rg-15831
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba FIMAT, podjetje za trgovino,
špedicijo in turizem, d.o.o., Sežana, Lipica 21/a, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2344/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
dne 12. 6. 2002.
Družbenik Bohinc Matjaž, stanujoč v Lipici št. 21/a, Sežana, izjavlja, da družba
nima zaposlenih delavcev, nima neporavnanih zapadlih obveznosti, ima urejena vsa
razmerja s tretjimi ter da prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po poplačilu vseh obveznosti ter njenega izbrisa iz sodnega registra se premoženje, pravice in obveznosti družbe prenesejo
na družbenika, ki po vpisu izbrisa družbe
prevzame v last in posest:
– vsa osnovna sredstva, ki bodo na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2001 vpisana v knjigi osnovnih sredstev družbe v višini neodpisane vrednosti osnovnih sredstev,
– nepremičnine, parcele št. 1868/353,
v naravi poslovna stavba (trgovina) v izmeri
83 m2, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Sežani pod vložkom št. 294, k.o.
Bazovica, ki jo je vložil kot stvarni vložek v
skupni vrednosti 11,080.492 SIT na podlagi poročila o stvarnem vložku št. 1 z dne
30. 5. 1994.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 8. 2002
Srg 860/2002
Rg-15835
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba BATISTA – čiščenje in upravljanje parnih kotlov, razrez in priprava
lesa za predelavo in kurjavo, d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečica 21, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/1234/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice dne 23. 5. 2002.
Družbenica Batista Marica, stanujoča Zarečica 21, Ilirska Bistrica, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe in urejena
vsa razmerja z delavci družbe in da prevze-

ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, preide v last družbenice.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 8. 2002
Srg 996/2002
Rg-15837
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba TETIS – Komercialno finančni
inženiring, d.o.o., Koper, Pristaniška 2,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3158/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika dne 20. 6.
2002.
Družbenik Kirn Gregor, stanujoč v Izoli,
Ulica Oktobrske revolucije št. 49, izjavlja,
da družba nima zaposlenih delavcev, nima
neporavnanih zapadlih obveznosti družbe,
ima urejena vsa razmerja s tretjimi ter da
prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po poplačilu vseh obveznosti ter njenega izbrisa iz sodnega registra se premoženje, pravice in obveznosti družbe prenesejo
na družbenika, ki po vpisu izbrisa družbe
prevzame v last in posest vsa osnovna sredstva, ki bodo na podlagi bilance stanja na
dan 31. 12. 2001 vpisana v knjigi osnovnih
sredstev družbe v višini neodpisane vrednosti osnovnih sredstev. Preostala denarna
sredstva na računu družbe pri Agenciji RS
za plačilni promet Koper ali poslovni banki
se prenesejo družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 8. 2002

KRANJ
Srg 1379/2002
Rg-15832
Družba TEHNOPORT 2000, trgovina
in storitve, d.o.o., s sedežem Kidričeva
cesta 75, Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/6667/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kelc
Matej, Rudno 28, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 7. 2002
Srg 1444/2002
Rg-15834
Družba WOHLFAHRT OPTIK INTERNATIONAL, trgovina, d.o.o., s sedežem
Kranjska cesta 2, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1/6549/00, preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Alibegović Adem, Ulica Staneta Bokala 1a,
Jesenice, Mehikić Samir, Alipašina 51, Sarajevo in Wohlfahrt Mario, Hoerzendorf 78,
St. Veit A. D. Glan.
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 15. 7. 2002
Srg 1489/2002
Rg-15836
Družba PETER REGOVC, podjetje za
proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov in
trgovino Kranj, d.o.o., s sedežem Betonova 60, Kokrica, 4000 Kranj, vpisana
na reg. vl. št. 1/626/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Peter Regouc, Betonova ulica 60, Kokrica,
Kranj.
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 22. 7. 2002

LJUBLJANA
Srg 01448/2002
Rg-6547
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe ITT Belca,
podjetje za inštalaterstvo, trgovino in tekstilno proizvodnjo, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana Črnuče in družbenikov Đurkin Zlatko,
Belca, Josipa Slavenskog 5, Republika Hrvaška in Đurkin Ružica, Belca, Josipa Slavenskog 5, Republika Hrvaška, ki jih vse
zastopa odvetnica Kalpič-Zalar Marta, Slovenska 56, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe ITT Belca d.o.o. Brnčičeva 13, Ljubljana Črnuče, objavlja sklep:
Družba ITT BELCA, podjetje za inštalaterstvo, trgovino in tekstilno proizvodnjo, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, Črnuče, reg. št. vl. 1/13820/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 21. 2. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Đurkin Zlatko, Belca,
Josipa Slavenskog 5, Republika Hrvaška in
Đurkin Ružica, Belca, Josipa Slavenskog 5,
Republika Hrvaška, z ustanovitvenim kapitalom 1,508.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,508.000 SIT prenese
v celoti na Đurkin Zlatka in Đurkin Ružico.
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
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Srg 03226/2002
Rg-14136
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Simoni in Simoni, zastopstva in trgovina,
d.n.o., Ljubljana, Ul. v Kokovšek 57, objavlja sklep:
SIMONI IN SIMONI, zastopstva in trgovina, d.n.o., Ljubljana, Ul. v Kokovšek
57, reg. št. vl. 1/14541/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 2. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Simoni Genc in Simoni
Aleksander, oba Ljubljana, Aljaževa 35, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v 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 06010/2002
Rg-15821
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Elest, d.o.o.,
trgovina, proizvodnja, kooperacija, Medija
1, Izlake, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Eleset, d.o.o., Medija 1, Izlake, objavlja sklep:
družba ELESET, d.o.o., trgovina, proizvodnja, kooperacija, Medija 1, Izlake,
reg. št. vl. 1/08351/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
13. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta Nemanič Igor,
Kržišnikova 2, Medvode in Urankar Roman,
Medija 1, Izlake, z ustanovitvenim kapitalom
1,551.243 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,551.243 SIT prenese
v celoti na Nemanič Igorja in Urankar Romana.
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 obajve v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

Srg 06122/2002
Rg-15818
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Gilanti, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 116, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Gilanti, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c.
116, objavlja sklep:
družba GILANTI, poslovno svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 116, reg. št.
vl. 1/31169/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 6.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta Knavs Matjaž,
Rožna dolina cesta XXI/5a, Ljubljana in Škabar Matjaž, Prešernova cesta 30, Domžale,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
na Knavs Matjaža in Škabar Matjaža.
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 obajve v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

Srg 05984/2002
Rg-15822
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Apta Conseil,
svetovanje, d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Apta Conseil, d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba APTA CONSEIL, svetovanje,
d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/28813/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 14. 6.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj družbe je Apta, Conseil, 14
RTE de Vetheuil, Francija, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Apta, Conseil, 14 RTE de Vetheuil iz Francije.
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 obajve v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002
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Srg 05853/2002
Rg-15824
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe Riol, trgovina,
servis, inštalacije in storitve, d.o.o., Majaronova 18, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Riol, d.o.o., Marjanova
18, Ljubljana, objavlja sklep:
družba RIOL, trgovina, servis, inštalacije in storitve, d.o.o., Majaronova 18,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/17132/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj družbe je Novoselović Peter, Majaronova 18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,455.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,455.000 SIT prenese
v celoti na Novoselović Petra.
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 obajve v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

MARIBOR
Srg 1639/2002
Rg-15877
Družba ALLU, trgovsko podjetje,
d.o.o., Erjavčeva 22, Maribor, reg. št. vl.
1/6805-00, katere družbeniki so Ploh Gabrijela, Himmelreich Jelka in Ploh Avgust,
vsi Erjavčeva 22, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 6. 6. 2002 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Ploh Gabrijela, Himmelreich Jelka in Ploh Avgust.
Zoper sklep lahko družbeniki, 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 2. 8. 2002
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Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja do zaposlenih.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata zgoraj navedena družbenika.
Premoženje družbe, ki preostane po poplačilu vseh obveznosti družbe, ostane družbenikoma v enakem sorazmerju.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 8. 2002
Srg 2002/00032
Rg-15908
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ELGE, Podjetje za trgovino, rekreacijske, športne in druge storitvene
dejavnosti, d.o.o., Stari trg 11, Veržej, ki
je vpisana v reg. vložku tega sodišča št.
1/02315/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Juergens Willija in Juergens Else, oba stanujoča Grindelstrasse 31, Hegnau, Švica, dne 31. 12.
2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja do zaposlenih.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata zgoraj navedena družbenika.
Vse kjerkoli nahajajoče se premoženje
družbe, ki preostane po poplačilu vseh obveznosti družbe, ostane družbenikoma v
enakem sorazmerju.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

št. 016291/0933/00-23/1995, izdana dne
6. 3. 1995 za firmo MS IZOLA d.o.o., Pittonijeva 11, Izola. gnp-97906
Brumec Bojan, Ljubljanska cesta 18, Rače,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-3445/95, izdan dne 1. 5. 2002.
gnk-98011
Habjanič Josip, Trubarjeva 13, Ptuj, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 060482/2217/01-52/1998, izdana dne
22. 4. 1998. gnn-97983
Hafizović Zuhdija, Gorenjska cesta 44,
Medvode, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 033251/1366/01-37/1995, izdana dne
19. 12. 1997 pri OZS. gnq-98005
Hauptman Drago s.p., Dajnkova 4, Maribor,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 064-2406/94, izdan dne 28. 11. 1994.
gnk-97986
Jaušovec Darko s.p., Partizanska cesta 3
– 5, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3066/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnc-97894
Komes Nadica s.p., Jareninski dol 33/b,
Jarenina,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 065-043/95, izdan dne 13. 10. 1995.
gnq-98205
Kralj Bojan, Vrstna ulica 15, Notranje Gorice, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 030263/1326/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-98439
Krebs Albin s.p. – slikopleskarstvo, Savina
45/a, Ljubno ob Savinji, priglasitveni list, opravilna št. 35-0447/94, matična št. 5135506,
izdan dne 8. 12. 1994. gni-97863
Lekić Mileta, Regentova 2/a, Ankaran –
Ankarano,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 17/II/3-2062/96, izdan dne 19. 6. in
20. 6. 1999. gno-97982
Ružić Stjepan s.p., Inštalaterstvo, Jakopičeva ulica 26, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-1476/00, matična št. 1485644,
izdan dne 1. 6. 2000. gne-97942
Slap d.o.o., Stari trg Ob Kolpi 17, Stari trg
ob Kolpi, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015677/0652/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gni-98188
Stefanoski Dimitrija, Mestni trg 8, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0763/96,
izdan dne 10. 6. 1996. gnm-98434
Veselič Ivan, Puhova 15, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0369/94, izdan
dne 27. 11. 1996 in 2. 7. 2002. gnb-98420
Železnikar Srečko, Velike Lašče 188, Velike Lašče, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1205/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnv-97900

Potne listine
Štampiljke

MURSKA SOBOTA
Srg 2002/00192
Rg-15829
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ŠARKANJ/ŠARKANJ – družba
za posredovanje, organizacijo in trgovino, d.n.o., Mojstrska 2, Murska Sobota,
ki je vpisana v reg. vložku tega sodišča št.
1/01967/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Šarkanj Renata, Mojstrska 2, Murska Sobota in Šarkanj Draga, Lendavska 45/B, Murska Sobota, dne 12. 2. 2002.

Car hi-fi club Slovenije, Mokrška ulica 14,
Ljubljana, preklicuje pečat pravokotne oblike z
besedilom Car Hi-Fi Club Slovenija, 1000
LJUBLJANA, Mokrška ul. 14, DAVČNI ZAVEZANEC, Dav. št.: 34288821. Na pečatu je bil
še logotip cluba (avto). Pečat je bil modre barve. Ob-77344

Priglasitveni list
Apollonio Vladimir, Pittonijeva 11, Izola –
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,

Abram Gino, Rozmanova 29, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
160737, izdala UE Koper. gnc-98069
Bijuklič Andrej, Langobardska 13, Solkan,
potni list, št. P00264176. gnu-98376
Bleiweis Trsteniški Jasmina Una, Podreča
94, Mavčiče, potni list, št. P00636101.
gnl-97885
Bonassin Battelli Nerina, F. Marušiča 4,
Izola – Isola, potni list, št. P00361061.
gnd-98368
Božić Dragan, Živinozravska 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 764301, izdala UE Ljubljana.
gnr-98054
Caf Damjan, Delavska ulica 6, Maribor, potni list, št. P00792886. gne-97842
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Cvijanović Mile, Za Savo 9, Hrastnik, potni
list, št. P00196300. gnd-97768
Čiča Zoran, Laze 6, Kranj, potni list, št. BA
693403. gnh-97764
Črepinšek Andrej, Spodnje Gameljne 121,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00384737.
gnp-97806
Fabijančič Daniel, Dresdner – Str. 2/a,
63512 Hainburg, potni list, št. AA 754941.
gnl-98260
Ferček Tatjana, Kromberk, Ulica Bratov
Hvalič 92, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 66410, izdala UE Nova Gorica.
gnb-98370
Forjan Angela, Rogašovci 72, Rogašovci,
maloobmejno prepustnico, št. AG 17986, izdala UE Murska Sobota. gny-98372
Furlan Valentina, Merljaki 26/a, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 111560, izdala UE Nova Gorica. gnc-98369
Gajser Saša, Strnišče 6/a, Kidričevo, potni
list, št. P00365333. gnu-98051
Jakob Eva, Goce Delčeva 52, Ljubljana,
potni list, št. P00417351. gnw-98399
Jakob Jernej, Goce Delčeva 52, Ljubljana,
potni list, št. P00417349. gnv-98400
Jakob Jure, Goce Delčeva 52, Ljubljana,
potni list, št. P00417350. gny-98397
Jakob Mateja, Goce Delčeva 52, Ljubljana, potni list, št. P00448049. gnz-98396
Jakob Špela, Goce Delčeva 52, Ljubljana,
potni list, št. P00027290. gnb-98395
Jakob Tomaž, Goce Delčeva 52, Ljubljana, potni list, št. P00431447. gnc-98394
Kelenc Pavel, 6634 N.W.65th Place, Ocala, FL 34482, ZDA, potni list, št. AA 547254.
gnd-98468
Kenda Alojzij, Ravnica 8/a, Grgar, potni
list, št. P00305872. gnh-98064
Kenda Alojzij, Ravnica 8/a, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 120574, izdala UE
Nova Gorica. gne-98067
Klavž Vlado, Ravne 95/a, Šoštanj, potni
list, št. P00208101. gnc-98094
Kološa Franc, Martinje 7, Petrovci, potni
list, št. P00185340. gnu-97976
Kostrešević Bizjak Sonja, Korte 61, Izola –
Isola, potni list, št. P00197167 izdan na ime
Kostrešević Sonja. gnr-98404
Kovač Franc, Bodonci 56, Bodonci, potni
list, št. P00186724. gnf-98066
Marvin Nadja, Gregorčičeva ulica 12/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
75336, izdala UE Nova Gorica. gnd-97843
Max Brigita, Martinje 7, Petrovci, potni list,
št. P00185339. gns-97978
Mesec Matej, Javorje 45, Poljane nad Škofjo Loko, potni list, št. P00010518.
gnd-98493
Miklič Angelika, Pod Trško goro 11, Novo
mesto, potni list, št. P00107914. gnd-97918
Mrvar Boris, Cvibelj 11, Žužemberk, potni
list, št. P00736264. gnt-98202
Palčič Cvetka, Pobočna 5, Izola – Isola,
potni list, št. P00637893. gng-98065
Radman Bartsch Daniela, Jahrmarktgasse
18, 9020 Klagenfurt, potni list, št. AA 497777.
gni-98263
Sabadin Nina, Bidovčeva 18, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
138408, izdala UE Koper. gnd-98068
Slokar Silva, Grčna 64, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 133704, izdala
UE Nova Gorica. gnb-97845
Strmčnik Marija, Legen 76, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potni list, št. P00195211.
gnu-98201
Svetek Igor, Sadinja vas 81, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00335259. gnh-97989

Št.

Šabić Refik, Zgornje Pirniče 70, Medvode,
potni list, št. P00446242. gni-98463
Šinko Štefan, Glavna ulica 47, Lendava –
Lendva, potni list, št. P00052704. gns-98403
Štamcar Borut, Na brezno 16, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00029665.
gnd-98318
Šuštar Radko, Beblerjeva 14, Koper – Capodistria, potni list, št. P00050370.
gnf-97841
Walas Pilar, Bevkova 12, Žalec, potni list,
št. P000761033. gng-98240
Zorn Tjaša, Prvačina 235/a, Prvačina, maloobmejno prepustnico, št. AI 136418, izdala
UE Nova Gorica. gni-97888
Žolgar Irena, Tržaški hrib 11, Rogaška Slatina, potni list, št. P00205553. gnx-98073

Osebne izkaznice
Ambrožič Greti, Grablovičeva 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 537114. gno-98357
Angelini Simona, Proletarskih brigad 14,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 333973.
gnn-97833
Bajt Luka, Begunje 161, Begunje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 886339.
gnk-98061
Baligač Marjan, Rakičan, Prešernova 28,
Murska
Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 798933. gnw-98299
Bandelj Kristina, Gabrovica pri Komnu 5,
Komen, osebno izkaznico, št. 968752.
gnh-98089
Bedene Špela, Cesta Kokrškega odreda
2, Kranj, osebno izkaznico, št. 1097414.
gnu-97901
Belcijan Franc, Kamnica 2/a, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št. 103042.
gne-98017
Berden Tina, Jakčeva 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 361203. gni-98488
Bergant Jože, Polje 10, Vodice, osebno
izkaznico, št. 522918. gnm-97984
Bilić Mirjana, Reboljeva ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 470133. gnn-97883
Bogdanovski Zlate, C. Tavčarjeva 5, Jesenice, osebno izkaznico, št. 308506.
gnn-98033
Breznik Franc, Pot na Kamenšak 24, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 35710. gnv-98200
Breznik Helga, Pot na Kamenšak 24, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 1162304. gnv-98375
Brudar Mirsada, Šišenska cesta 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 350446. gng-98215
Burjek Mojca, Breg ob Savi 73, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 336928. gnn-97908
Cerkovnik Gašper, Ziherlova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 961186. gnf-98191
Cvijanović Mile, Za Savo 9, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 1058794. gne-97767
Cvikl Dušan, Voduškova 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 710890. gne-98167
Čadež Ivana, Miheličeva 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 766626. gng-98440
Čapo Janja Magda, Cesta ob ribniku 11/a,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 575690. gnn-98383
Čeh Bogomir, Lebarška pot 19, Vodice,
osebno izkaznico, št. 471910. gnx-98373
Černe Daniela, Ul. Minke Bobnar 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 694561.
gnw-98149
Črne Fanika, Glavarjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 92066. gnu-97876
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Črnetič Branka, Ocizla 19, Kozina, osebno
izkaznico, št. 643443. gny-97851
Demšar Ivanka, Malejeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 647325. gnm-98409
Dobre Matej, Laknerjeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 475980. gnb-98195
Dorošev Ranko, Klopčičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 324231. gnu-98151
Drača Biljana, Viška 31, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 331395. gnq-98430
Drnovšek Mateja, Bergantova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1306543.
gnv-98125
Drobinc Vladimir, Ulica Ivanke Uranjekove
3, Celje, osebno izkaznico, št. 960472.
gnd-98118
Dulić Mesud, Vojkova ulica 7, Sežana, osebno izkaznico, št. 786899. gng-98390
Fajfar Matjaž, Mlekarska 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 801792. gnh-98389
Fartek Vili, Šercerjeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 952049. gnf-97891
Feguš Mateja, Mejna cesta 4, Ptuj, osebno izkaznico, št. 259640. gnn-98058
Ferjan Nikolaj, Breznica 29, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 804179. gnm-98109
Fikfak Marko, Miren 31, Miren, osebno izkaznico, št. 356877. gnm-97834
Francl Petrina, Prvomajski trg 22, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št. 935123.
gnb-97870
Fras Mali Aleksandra, Ulica Staneta Severja 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 466368.
gnl-98085
Furlan Franc, Budanje 2/f, Vipava, osebno
izkaznico, št. 514134. gnx-98198
Galun Jasna, Sestrže 48, Majšperk, osebno izkaznico, št. 1288646. gnv-97975
Godina Olga, Celovška cesta 161, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 678080. gnf-98216
Golec Metka, Šavbičeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 387598. gnd-98418
Golja Manuela, Grahovo ob Bači 56/a,
Grahovo ob Bači, osebno izkaznico,
št. 3077777. gns-97828
Golja Sanja, Grahovo ob Bači 56/a, Grahovo ob Bači, osebno izkaznico, št. 1407715.
gnr-97829
Gorenc Marko, Cesta na Ugar 14, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 713113. gnp-97931
Gorjanc Matej, Keršova ulica 12, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 1272861. gnq-97880
Grabnar Zinka, Cven 92, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 411786. gnw-98199
Gril Terezija, Pregljeva 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217992. gnr-98379
Habjan Mateja, Na Logu 16, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 387156. gnk-98111
Hafnar Emil, Križnarjeva pot 16, Kranj, osebno izkaznico, št. 503039. gnw-97949
Hren Vladimir, Lemberg pri Novi cerkvi
16/a, Nova Cerkev, osebno izkaznico,
št. 1218141. gnv-97950
Hrnčič Olga, Endliherjeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 27720. gno-97936
Humar Ljubo, Stara ulica 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 321488. gnm-97838
Jakob Aljaž, Goce Delčeva 52, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1364394. gne-98392
Jakob Neža, Goce Delčeva 52, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1203498. gnd-98393
Jelić Sreten, Goriška 42, Velenje, osebno
izkaznico, št. 322582. gnv-98225
Jenko Katja, Jakopičeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1303228. gno-98307
Jevšnik Marko, Aškerčeva ulica 55, Mozirje, osebno izkaznico, št. 210379. gnd-97868
Kačič Martina, Kumen 34, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št. 1003047.
gnh-98239
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Kalan Ida, Jaka Platiše 21, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1159782. gnr-97854
Karasanović Dževdet, Goriška ulica 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 852165.
gnp-98081
Kenda Alojzij, Ravnica 8/a, Grgar, osebno
izkaznico, št. 480500. gnp-98056
Kenič Ivan, Orehek 49, Prestranek, osebno izkaznico, št. 274158. gnh-98114
Kerin Cerkovnik Daša, Ziherlova 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 871070.
gne-98192
Kladnik Pavle, Spodnje Palovče 15, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1342995.
gns-98103
Klemenčič Peter, Badovinčeva ulica 10,
Laško, osebno izkaznico, št. 238433.
gnt-97852
Klinc Frančiška, Jurčičeva 10, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 1253045.
gnj-97887
Kobal Jasna, Slap ob Idrijci 37, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 945921.
gnj-98062
Kobe Vid, Rimska 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1069058. gnb-97995
Kocbek Matija, Malečnik 37, Malečnik,
osebno izkaznico, št. 257523. gnc-97973
Kocjan Ana, Tržaška 119, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1247071. gnx-98148
Kolšek Vid, Vojkova ulica 16, Celje, osebno izkaznico, št. 965093. gnw-97899
Kotnik Terezija, Rogoška 72, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 23835.
gnw-98249
Kovač Zvonka, Golnik 112, Golnik, osebno izkaznico, št. 209274. gnc-98219
Kragelj Dušan, Bilečanska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 284094. gnx-98473
Krajnc Marko, Masarykova 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 310854. gne-98467
Krivec Miran, Maroltova ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1144907. gne-98092
Krnc Miro, Mala Hubajnica 2, Studenec,
osebno izkaznico, št. 817524. gnk-97761
Krofl Darko, Zibika 14, Pristava pri Mestinju,
osebno
izkaznico,
št. 860173.
gnx-98248
Krump Alenka, Milana Klemenčiča 18, Solkan, osebno izkaznico, št. 1172805.
gnm-98059
Kukovičič Alen, Čevljarska ulica 5, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 1410143.
gni-98388
Kukovičič Barbara, Čevljarska ulica 5, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 1410004.
gnj-98387
Kukovičič Jožef, Čevljarska 5, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 787826. gnj-97837
Kukovičič Magda, Čevljarska 5, Orehova
vas,
osebno
izkaznico,
št. 787842.
gnh-97839
Kužnik Igor, Meglenik 31, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 1392299. gng-98415
Lapajne Terezija, Bratov Rozmanov 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 84998.
gne-97967
Lenič Vid, Ruperče 80/a, Maribor, osebno
izkaznico, št. 682009. gnz-97971
Lesnika Janez, Slomškov trg 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1000086. gns-97903
Lipužič Štefanija, Cesta zasavskega bataljona 5, Litija, osebno izkaznico, št. 972943.
gnk-97836
Logar Anja, CDO Log 8, Brezovica pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št. 396381.
gnf-98166
Maček Uroš, Ložnica pri Celju 24, Celje,
osebno izkaznico, št. 188344. gns-97853
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Majhenič Shahab Fattahi, Pesnica 1, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 531815.
m-934
Majžler Sonja, Rogoška ulica 17, Maribor,
osebno izkaznico, št. 856297. gnr-98079
Maksimović Danica, Rožna dolina, Cesta
II/11a,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1047364. gnl-98360
Markizeti Mirjam, Aljaževa ulica 10, Jesenice, osebno izkaznico, št. 573498. gnl-97860
Max Brigita, Martinje 7, Petrovci, osebno
izkaznico, št. 1034786. gnr-97979
Mazi Matija, Goričica pod Krimom 3, Preserje, osebno izkaznico, št. 262326.
gnf-97991
Mesec Ivan, Breg 116, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 494814. gnd-98243
Mihajlov Duško, Liminjanska 85, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 25676.
gnq-98055
Mikložič Davorin, Jurovska cesta 41, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 22065. gno-98057
Mulaček Maja, Murnova 2, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 1123598. gnz-98046
Mulej Dejan, Pod kostanji 20, Celje, osebno izkaznico, št. 19323. gnt-98377
Mulić Zdravko, Glavna ulica 5, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 692364.
gnz-98096
Nartnik Jelka, Glogovica 30, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 1005386.
gnu-97951
Novak Bojan, Dobja vas 123, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 413327.
gnl-98060
Nunčič Mirjana, Ul. heroja Bračiča 22, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 1015988.
gnw-98424
Ogorelec Matevž, Prešernova 45, Trzin,
osebno izkaznico, št. 371187. gno-98482
Orel Franc, Slovenska 59, Mengeš, osebno izkaznico, št. 431637. gnv-97800
Pahernik Natalija, Gunduličeva 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 89576. gny-98222
Pavlič Alojz, Krajna Brda 6, Blanca, osebno izkaznico, št. 723788. gnu-98251
Pavšin Pavla, Spodnje Stranje 1, Stahovica, osebno izkaznico, št. 29068. gnf-97945
Perko Marjan, K jezeru 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 284087. gnw-97974
Pirc Matjaž, Seljakovo naselje 46, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1244050. gnr-97904
Piškur Petra, Rodičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 989339. gnh-97889
Podkrajšek Jurij, Zgornji Prhovec 16, Izlake,
osebno
izkaznico,
št. 229623.
gne-97867
Pokrivač Denis, Heroja Šlandra 17, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 123585.
gno-97957
Polak Vlado, Zg. Duplek 117/a, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 1157664.
gnn-98083
Polzelnik Anton, Velika Slevica 15, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 640288.
gnq-97805
Purg Ciril, Guličeva 5, Maribor, osebno izkaznico, št. 200666. gng-98265
Rancinger Robert, Zgornje Tinsko 22, Loka pri Žusmu, osebno izkaznico, št. 334856.
gnp-97956
Rebolj Drago, Bičje 16, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 541658. gnk-98361
Ribič Franc, Savinjska cesta 81, Žalec,
osebno izkaznico, št. 74613. gni-98438
Robinšak Tanja, Krekova ulica 26, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 854057.
gno-98082

Rožman Tanja, Mrzlava vas 22, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 1316957. gny-97847
Sabol Darjan, Krčkova 4, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 816563.
gns-98078
Sedej Veronika, Tržaška cesta 10/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 754508.
gnf-98091
Silahić Emin, Brilejeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 397765. gnc-97769
Simončič Jože, Vrhovo 52/a, Radeče, osebno izkaznico, št. 207205. gny-97872
Skuk Maša, Grilčeva 22, Idrija, osebno izkaznico, št. 217375. gnq-97955
Slovenec Patricija, Gorenje Skopice 39,
Krška vas, osebno izkaznico, št. 1120618.
gnl-97960
Slovenec Tatjana, Gorenje Skopice 39, Krška vas, osebno izkaznico, št. 4012.
gnm-97959
Slovenec Viktorija, Gorenje Skopice 39,
Krška vas, osebno izkaznico, št. 1117314.
gnn-97958
Steindl Keček Branka, Krimska 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 510472. gnh-97864
Stijepović Hilda, Kardeljeva cesta 80, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 230802.
gnt-98252
Stopinšek Matjaž, Tacenska cesta 119,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 999046.
gng-97890
Strašek Damjana, Dobrava 47, Škocjan,
osebno izkaznico, št. 540811. gnq-98380
Strniša Alojz, Liboje 80/a, Petrovče, osebno izkaznico, št. 177318. gnm-98084
Svetek Igor, Sadinja vas 81, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 390575.
gni-97988
Šajnovič Miklavž, Gibina 15, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 568882. gnz-97850
Šemec Cveto, Kajuhovo naselje 34, Kočevje, osebno izkaznico, št. 203592. gni-98063
Šeneker Silva, Meljski hrib 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 709620. gnt-98077
Šibila Ana, Sv. Peter 102, Sečovlje – Sicciole,
osebno
izkaznico,
št. 188852.
gnw-98374
Šibila Mojzer Tadeja, Malečnik, Nebova
3/e, Maribor, osebno izkaznico, št. 958364.
gnu-98076
Šifrar Tavželj Simona, Goričane 7, Medvode,
osebno
izkaznico,
št. 646545.
gnp-98306
Škoberne Erna, Prelog, Breznikova 27,
Domžale, osebno izkaznico, št. 588081.
gnp-98431
Škorjanc Boris, Osojnikova ulica 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 1028505.
gnu-98101
Škrbinc Janez, Na gmajni 4, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 214761. gnl-97985
Šlibar Janez, Polska pot 3, Radovljica, osebno izkaznico, št. 369373. gnp-98031
Špenko Valentina, Vesca 16, Vodice, osebno izkaznico, št. 545782. gnx-98123
Štern Angela, Poropatova ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 616243. gns-98378
Tancer Andrej, Ob Lazniškem potoku 18,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 73954.
gnx-97952
Tetaj Gzim, Dobriša vas 43, Petrovče, osebno izkaznico, št. 940329. gnm-98034
Tomažič Iztok, Žirovnica 59/b, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 99418. gnc-97844
Velner Alojz, V. Gomila 131, Fokovci, osebno izkaznico, št. 1148500. gnk-97886
Vengust Ivan, Cesta kozjanskega odreda
5, Štore, osebno izkaznico, št. 587651.
gny-97972
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Vidrih Marija, Šturmova ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1460746. gnn-98108
Vigrinc Peter, Cesta 1. borcev 28, Brežice,
osebno
izkaznico,
št. 996528.
gnj-98112
Vilhelm Anja, Brilejeva 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1113785. gnz-97921
Virant Jožef, Miklošičeva 4/c, Domžale,
osebno izkaznico, št. 802215. gng-97765
Završnik Anita, Habatova 10, Trzin, osebno izkaznico, št. 255114. gnz-97821
Završnik Milan, Topovlje 1, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 156664. gnj-98237
Zečević Maja, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 974432. gnt-98477
Zorman Neda, Vlahovičeva 57, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 916164.
gny-98197
Žabkar Claudia, Kralji 7, Stari trg ob Kolpi,
osebno izkaznico, št. 1107082. gng-97840
Žakelj Rozalija, Poljska pot 12, Logatec,
osebno izkaznico, št. 448047. gnz-97896
Žerovnik Boris, Slovenska cesta 67, Mengeš, osebno izkaznico, št. 624705.
gnw-97824
Žohar Marjana, Trg Mladinskih delovnih
brigad 1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 257574. gnp-98206
Žužel Ferdinand, Za vasjo 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 496299. gnx-97948

Vozniška dovoljenja
Antolović Ratimir, Ciril Metodov drevored
5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11748, izdala UE Ptuj. gnu-98026
Avdibašić Enes, Tabor 14, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47949, izdala
UE Nova Gorica. gnc-98019
Banjac Zoran, Polanškova ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734573, reg. št. 177935, izdala UE Ljubljana. gnc-98169
Berlot Emil, Gradnikova 20, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, reg. št. 5262,
izdala UE Nova Gorica. gnh-97814
Bilić Mirjana, Reboljeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 167452,
reg. št. 153747, izdala UE Ljubljana.
gno-97882
Bombek Branko, Leše 107, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7952, izdala
UE Ravne na Koroškem. gno-97932
Božičnik Marjan, Dolenji Leskovec 79/a,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7867. gnv-98075
Brudar Mirsada, Šišenska cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515986, reg. št. 192745, izdala UE Ljubljana. gnh-98214
Butina Eva, Cankarjeva 28, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 242888, izdala UE Ljubljana. gnv-97775
Cej Andrej, Ulica Matije Tomca 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273600, reg. št. 33750, izdala UE Domžale. gnc-98398
Colnarič Nuška, Na Zelenici 12, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412063, izdala UE Žalec. gny-98422
Cunk Perklič Alina, Koroška ulica 39, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 118,
izdala UE Ruše. m-921
Černeka Milan, Pokopališka ulica 2, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 76/2002. gng-97869

Št.

Čimžar Aljoša, Titova 16, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267317, izdala UE Jesenice. gny-98022
Črnetič Branka, Ocizla 1/a, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4665, izdala UE
Sežana. gnd-98268
Debevc Majda, Casermanova 9, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 384589,
reg. št. 7875, izdala UE Cerknica. gnj-98412
Dobrijević Carmen, Grogova ulica 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167148, reg. št. 49634, izdala UE Maribor.
gnq-97855
Dolamič Antonija, Cven 99/c, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 79456,
reg. št. 3145, izdala UE Ljutomer. gnk-97786
Dolničar Mojca, Kmečka pot 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 687152,
reg. št. 42629, izdala UE Ljubljana.
gnf-98266
Drnovšek Mateja, Bergantova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267075, reg. št. 194654, izdala UE Ljubljana. gnw-98124
Dulić Mesud, Vojkova ulica 7, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9604, izdala
UE Sežana. gnt-98277
Fakin Jana, Tolstojeva ulica 51/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
836355, reg. št. 5224, izdala UE Sežana.
gnp-97981
Fergola Franc, Jastrebci 14, Kog, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 2305,
izdala UE Ormož. gng-98140
Ferjanič Blaž, Vid Ivanuševa 5, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 193467. gnw-97849
Ferk Aleksandra, Selnica ob Muri 119/a,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
86390, reg. št. 8705, izdala UE Pesnica.
m-945
Ficko Alenka, Sp. Kamenščak 10/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1606444, reg. št. 10136, izdala UE Pesnica.
m-929
Fideršek Jure, Dominkuševa ulica 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1625920, reg. št. 109454. gnb-98220
Flak Petra, Pusti Gradec 2, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11097, izdala
UE Črnomelj. gnz-97871
Fon Alojz Pavel, Trnovo ob Soči 27, Srpenica, vozniško dovoljenje, št. S 1461325, izdala UE Tolmin. gny-97772
Frantar Anton, Cankarjeva 32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGJ, reg.
št. 37770, izdala UE Novo mesto. gnt-97802
Furlan Franc, Budanje 2/f, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831200, reg.
št. 6915, izdala UE Ajdovščina. gns-98203
Gajo Drago, Jakopičeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192032, reg. št. 85767, izdala UE Ljubljana. gne-97817
Gec Tadej, Križ 146, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15688, izdala UE Sežana. gnw-98024
Geratič Matjaž, Legenska cesta 21, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13385, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-98269
Gobels Marjeta, Litijska cesta 138, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484693, reg. št. 12850, izdala UE Ljubljana.
gnh-98168
Godler Simon, Ljubljanska 94/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1443300,
reg. št. 118631, izdala UE Maribor.
gns-98382
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Golob Aljoša, Vir pri Stični 81, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934665, reg. št. 180272, izdala UE Ljubljana. gnr-98004
Gorenc Marko, Cesta na Ugar 14, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9156, izdala UE Ribnica. gnq-97930
Gorenšek Barbara, Nad strliščem 1, Štore,
vozniško dovoljenje, št. S 1261792, reg.
št. 45132. gni-98088
Grah Albert, Štrihovec 23, Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
879312, reg. št. 8751. m-930
Gregorič Aleš, Grčna 33, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 38172, izdala
UE Nova Gorica. gnz-97996
Guberac Jure, Cesta na Markovec 5, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 45571. gne-97792
Gunjač Edmond, Marezige 2/e, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 25968, izdala UE Koper. gnt-98302
Guštin Jožef, Dolinska c. 56/b, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4918. gnt-98106
Hafnar Emil, Križnarjeva pot 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 227585,
reg. št. 16504, izdala UE Kranj. gnc-97923
Haljilji Djavit, Turićevac, Srbica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21796, izdala
UE Kamnik. gne-97917
Hiršman Sonja, Ljubljanska 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 913680,
reg. št. 71005. gni-98238
Hrženjak Senka, Gogalova ulica 4, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1224262, reg. št. 49182, izdala UE Kranj –
duplikat 1. gnx-98273
Jakopič Tomaž, Mošnje 6/d, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1618990, reg. št. 21903. gnj-97962
Jankovič Toni Anton, Kolodvorska cesta
7/a, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1160076, reg. št. 27832, izdala UE
Domžale. gnf-98491
Japelj Jana, Malejeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365460,
reg. št. 231962, izdala UE Ljubljana.
gno-97807
Jereb Stanislav, Gornja Prekopa 5, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 9937. gnj-98087
Jesenko Franc, Lesno brdo 77, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6530, izdala UE Vrhnika. gnq-98080
Jug Albin, Glazarjeva ulica 7, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 785128, reg.
št. 7071. m-958
Jugović Branko, Zaloška cesta 78, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 61/2002. gne-98196
Kaiser Miha, Ul. Marohovih 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1230471,
reg. št. 113844, izdala UE Maribor.
gnn-98437
Kalan Borut, Vojkova cesta 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 516559,
reg. št. 25513, izdala UE Ljubljana. gng-98040
Kanduč Vid, Erjavčeva ulica 20, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1497838, reg.
št. 48261, izdala UE Celje. gny-97897
Keder Marko, Preglov trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1192472,
reg. št. 220144, izdala UE Ljubljana.
gno-98157
Keker Viljem, Rodica, Petrovčeva ulica 19,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700379, reg. št. 28184, izdala UE Domžale.
gnj-98487
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Kenda Alojzij, Ravnica 8/a, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33443, izdala
UE Nova Gorica. gnf-98020
King Mary, Deteljica 3, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968217, reg.
št. 6922, izdala UE Tržič. gnd-98018
Kladnik Pavle, Spodnje Palovče 15, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2260,
izdala UE Kamnik. gnr-98104
Klinc Janez, Litostrojska cesta 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
842490, reg. št. 42518, izdala UE Ljubljana.
gnl-97935
Kobal Igor, Derčeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370270,
reg. št. 154707, izdala UE Ljubljana.
gnz-98471
Kogej Romana, Ul. bratov Učakar 92, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189961, reg. št. 161857, izdala UE Ljubljana. gnl-98410
Korpar Emil, Srednje Gameljne 18, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 14668, reg. št. 118597, izdala UE Ljubljana. gny-98297
Korpič Anton, Bakovci, Stara ulica 11, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22379.
gnz-98271
Korun Ervin, Šentrupert 8/c, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 47992,
izdala UE Žalec. gns-98428
Korže Katja, Dunajska cesta 103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1373767, reg. št. 236527, izdala UE Ljubljana. gnn-98208
Kovačevič Marija, Prušnikova ulica 38, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877423, reg. št. 75576. gnw-98224
Koželj Mojca, Topniška ulica 70, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1368472,
reg. št. 201521, izdala UE Ljubljana.
gng-98365
Krajnc Branka, Volodjeva 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 877995,
reg. št. 86382, izdala UE Maribor. gnb-98095
Krajnc Zvezdana, Jurančičeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 798383,
reg. št. 53450, izdala UE Maribor. gnz-98121
Kresnik Jure, Legen 144/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 12515, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-98270
Krnc Miro, Mala Hubajnica 2, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1505675, reg. št. 5683. gnj-97762
Krump Alenka, Milana Klemenčiča 18, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 22984, izdala UE Nova Gorica. gnx-98023
Kržan David, Cundrovec 8/b, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. A-350, št. 168940.
gng-98115
Kuhar Janez, Vanča vas 45, Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št. 6958. gnn-98183
Kupšek Uroš, Knezdol 37/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11341.
gnd-97793
Kužnik Igor, Meglenik 31, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 595186, reg.
št. 129588, izdala UE Ljubljana. gnh-98414
Lah Sebastijan, Sp. Velka 116/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1035942, reg. št. 1850, izdala UE Pesnica. m-938
Lampret Vanesa, Lobetova 31, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40594, izdala UE Novo mesto. gnj-97937
Lavrič Franc, Ig 63, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1617171, reg.
št. 149983, izdala UE Ljubljana. gnx-97773
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Lipovec Boštjan, Ciglence 11, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1072112, reg. št. 91911, izdala UE Maribor.
gny-98072
Lorbek Srečko, Sebeborci 41, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 32868. gnv-98025
Ludak Sibila, Obrtniška 24, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 31709.
gnf-97791
Lukan Martin, Žabji kraj 15, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46253, izdala UE Nova Gorica. gnr-97779
Lukanc Melita, Deteljica 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 818335, reg.
št. 3129, izdala UE Tržič. gnq-98405
Majerič Miroslav, Reštanj 29, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15474.
gnx-97848
Malavašič Anica, Ograje 21, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3595, izdala
UE Logatec. gnv-98050
Malnar Rok, Ulica heroja Marinclja 7, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13587, izdala UE Kočevje. gnv-98100
Marjanovič Emil, Vrečkova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1521049, reg.
št. 49795, izdala UE Kranj. gnv-98275
Marjanovič Marija, Vrečkova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638279,
reg. št. 18700, izdala UE Kranj. gnw-98274
Marjanović David, Vrečkova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638280,
reg. št. 35000. gnu-98276
Martinčič Marijan, Kamnik pod Krimom
150, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 645572, reg. št. 78292, izdala
UE Ljubljana. gnj-98212
Mihelag Milena, Zg. Grušovje 19, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17753, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-97911
Močnik Florjan, Gornje Cerovo 48, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 24519, izdala UE Nova Gorica. gnu-97801
Moravec Matija, Pot Sv. Antona 23, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 861988,
reg. št. 10470, izdala UE Idrija. gne-98417
Mujakić Fikreta, Jakčeva cesta 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1043340, reg. št. 123190, izdala UE Ljubljana. gng-97919
Mulić Zdravko, Glana 5, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1449,
izdala UE Lendava. gne-98421
Munda Branko, Zamušani 17, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 25932, izdala UE Ptuj. gni-97938
Nunčič Mirjana, Ul. heroja Bračiča 22, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35326. gnk-98236
Oblak Marko, Bernikova ulica 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 163014,
reg. št. 25735, izdala UE Domžale.
gnw-97953
Oblak Matic, Sveti Gregor 3, Ortnek, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 8927, izdala
UE Ribnica. gnl-97835
Ogorelec Matevž, Prešernova 45, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1353932,
reg. št. 34910, izdala UE Domžale. gnp-98481
Pahernik Natalija, Gunduličeva 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875614, reg. št. 105838. gnx-98223
Pavšič Franjo, Cankarjeva 44, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 2159, izdala UE Nova Gorica. gnz-98021
Pavšin Pavla, Spodnje Stranje 1, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5431, izdala UE Kamnik. gne-97946

Pečovnik Branko, Mariborska cesta 134,
Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 1073.
gnx-97898
Pernat Darja, Regentova 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 166856,
reg. št. 85598, izdala UE Maribor.
gnb-98120
Peršič Mirka, Goriške fronte 35, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45598. gnd-97943
Petelin Aleš, Spodnji Žerjavci 77, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
1619531, izdala UE Lenart. gnh-98139
Podboj Franjo, Petrovče 43, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102605, izdala UE Žalec. gnz-98221
Podkrajšek Jurij, Zgornji Prhovec 16, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1272126, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-97866
Podlogar Stanislav, Koroška 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 474597,
reg. št. 8993. gnz-98171
Poklukar Filip, Poljšica 56/a, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1068155, reg. št. 21810. gng-98165
Polajnar Vera, Mlakarjeva 4, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 523868,
reg. št. 10390, izdala UE Kranj. gni-97913
Poličnik Tomaž, Juvanje 27, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
reg. št. 5149, izdala UE Mozirje. gnu-98226
Polzelnik Anton, Velika Slevica 15, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
295668, reg. št. 393, izdala UE Ljubljana.
gnr-97804
Porenta Elizabeta Marjeta, C. Dolomitskega odreda 52, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 718, izdala
UE Vrhnika. gnd-97968
Poročnik Boštjan, Stari trg 281, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15270, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-97818
Potrč Vojko, Vojsko 17, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 929679, reg.
št. 177284, izdala UE Ljubljana. gnm-98484
Pucihar Marko, Žorgova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213845, reg. št. 221737, izdala UE Ljubljana. gnv-97875
Pučko Marjan, Flekušek 11, Jakobski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1639340, reg. št. 3016. m-943
Pugelj Milena, Brezova reber 11, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 1646, izdala UE Novo mesto. gnx-97823
Rajh Majda, Belingerjeva ulica 4, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 25717, reg. št. 633, izdala UE Ruše.
m-941
Rakef Sašo, Milčinskega ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633142, reg. št. 54760, izdala UE Ljubljana. gne-98492
Razboršek Erika, Nova ulica 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 673639,
reg. št. 48341, izdala UE Maribor. gnf-98391
Robin Nikolaj, Čečovje 9/a, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6212, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-98272
Rojko Robert, Mala Nedelja 59, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1499397, reg. št. 10977, izdala UE Ljutomer. gnq-98180
Rosič Draga, Breginj 62, Breginj, vozniško dovoljenje, št. S 1032534, izdala UE
Tolmin. gnl-98160
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Sedej Irena, Cesta XIV. divizije 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
574371, reg. št. 25546, izdala UE Maribor.
gnz-98250
Sirk Darinka, Goriška cesta 13, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5997, izdala UE Nova Gorica. gnc-97944
Smolec Saša, Pretnerjeva ulica 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9634, izdala UE Postojna. gnv-98150
Sojar Gašper, Cesta dolomitskega odreda
44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1371920, reg. št. 236001, izdala UE Ljubljana. gnw-98174
Stare Petra, Krašnova 5/a, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045515, reg.
št. 36992, izdala UE Kranj. gnw-98474
Starman Urška, Polje, cesta XL 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653864, reg. št. 195389, izdala UE Ljubljana. gnz-97796
Steindl Keček Branka, Krimska 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543948, reg. št. 55929, izdala UE Ljubljana.
gng-97865
Stijepović Hilda, Kardeljeva 80, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1607538,
reg. št. 61574, izdala UE Maribor. gno-97961
Strmčnik Marija, Legen 76, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4595, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-98142
Strmole Jerca, Rožna ulica 3, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1555406,
reg. št. 10989, izdala UE Trebnje. gnd-98093
Strmšek Darko, Cezanjevci 20/c, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1018171, reg. št. 10703, izdala UE Ljutomer. gne-98267
Strohmayer Klavdija, Antoličičeva 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
166929, reg. št. 89940. gne-98242
Svetek Igor, Sadinja vas 81, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
925534, reg. št. 130992, izdala UE Ljubljana. gnj-97987
Šifrar Tavželj Simona, Goričane 7, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190958, reg. št. 216441, izdala UE Ljubljana. gnm-98284
Šketa Marjan, Podgrad 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24806,
izdala UE Novo mesto. gns-98028
Škoberne Erna, Prelog, Breznikova 27,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
32152, reg. št. 15635, izdala UE Domžale.
gno-98432
Špehonja Blanka, Vojkova 111, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 33751,
izdala UE Nova Gorica. gnt-98402
Štrajher Frančiška, Ločica 13, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 402907,
izdala UE Žalec. gnq-97980
Štrukelj Slavka, Cesta 4. maja 70/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
471251, reg. št. 2970, izdala UE Cerknica.
gnb-98470
Tavčar Darja, Poljane 20, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26653, izdala UE Škofja Loka. gno-98032
Tetaj Gzim, Dobriša vas 43, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400956,
izdala UE Žalec. gnl-98035
Tomšič Aljoša, Kozlovičeva 9, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 9683,
izdala UE Piran. gnw-97774
Topolovec Mitja, Mokrice 10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9481, izdala
UE Vrhnika. gns-98478

Št.

Tratar Nada, Dunajska cesta 67, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644496, reg. št. 555566, izdala UE Ljubljana. gnp-98331
Trček Martin, Ižanska cesta 89, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1299631, reg. št. 225706, izdala UE Ljubljana. gng-98465
Trop Zvonko, Vinogradniška 4, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 24358, izdala UE Slovenska Bistrica. gnj-97787
Uranjek Cvetko, Poženelova 20, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4893,
izdala UE Laško. gne-98117
Urankar Nataša, Črna vas 95/V, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064344, reg. št. 202627, izdala UE Ljubljana. gne-98217
Vadnov Alen, Dekani 247/a, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 28298,
izdala UE Koper. gny-97922
Valič Puc Anita, IX. korpusa 4, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2176, izdala UE Izola. gnz-98029
Vidrih Marija, Šturmova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814704, reg. št. 151160, izdala UE Ljubljana. gno-98107
Vočanec Danilo, Libanja 20, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 7122, izdala UE Ormož. gnj-97816
Vrabl Dušan, Gočova 22, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
1450048, izdala UE Lenart. gns-97778
Weissenstein Marko, Frankolovska 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1278752, reg. št. 115946, izdala UE Maribor. gnm-97884
Zorč Peter, Dane pri Sežani 86, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13836,
izdala UE Sežana. gnu-98280
Zorec Marko, Kamniška graba 90/a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1631725, reg. št. 121619. gnz-97846
Zupan Silvija, Ul. Franca Barleta 13, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1521152, reg. št. 54651.
gnr-98158
Žel Maksimiljan, Spodnji trg 11, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 564851,
reg. št. 4635. m-957
Železnikar Matej, Gradišče nad Prvačino
84, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44033, izdala UE Nova Gorica.
gnx-97798
Žerić Amir, Cesta dveh cesarjev 104/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1106553, reg. št. 206065, izdala UE Ljubljana. gnh-98043
Žvegelj Sebastjan, Črtomirova 10/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1019946,
reg. št. 24090. gno-98132

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper, PE
Celje, preklicuje veljavnost zavarovalne police
obrazca
stroge
evidence:
PV-2
N°00010483,
AA-PT
N°00017128.
Ob-77362
Bernik Marina, Trnovski pristan 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41401002224 –
življenjsko zavarovanje, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr-97929
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Drašler Maja, Tomažičeva ulica 91, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 354254, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-97858
Grahek Leopold, Rožanc 16, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 0668488, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-98291
Jereb Nataša, Vrečkova 4, Kranj, zavarovalno polico, št. 778510, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnk-98136
Knego Andrej, Ilirska ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101484113, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-98232
Kovčan Darko, Čolnišče 23, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 827320, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny-97997
Kralj Silvo, Spuhlja 131, Ptuj, zavarovalno
polico, št. 306967, izdala zavarovalnica Slovenica. m-949
Milivojević Antonija, Koseskega ulica 19,
Maribor, zavarovalno polico, št. 345152, izdala zavarovalnica Slovenica. m-970
Pelcl Franc, Majcingerjeva 1, Maribor, zavarovalno polico, št. 424190, izdala zavarovalnica Slovenica. m-971
Pucihar Marko, Žorgova ulica 18, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 00101481196
in AK 00201067529, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-97776
Šmon Aleksandra, Glavni trg 31, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 344540, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-98008
Špehar Aškovič Romana, Semiška cesta
17, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 842249,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-97905
Veličkovič Nada, Osenjakova ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101442031, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-98127

Spričevala
Ambrož Matjaž, Pot za Razori 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
elektroniko in naravoslovje, Gimnazija Šentvid-Ljubljana, št. E1/1054-1, izdano
25. 6. 1991. gnf-97970
Avbelj Marta, Kajuhova 23, Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne tehniške šole
Kranj, št. 6/12, izdano leta 1980, izdano na
ime Zalokar Marta. gnp-97781
Banik Polona, Polje pri Vodicah 24/a, Vodice, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gnd-97893
Bec Milena, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1989. gnw-97874
Begič Gordana, Zg. Pristava 13, Ptujska
Gora, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
tgovinsko dejavnost Maribor, izdano leta 1988.
m-915
Behin Suzana, Ulica Veljka Vlahoviča 67,
Maribor, indeks, št. 93500918. m-926
Berdnik Brigita, Savska cesta 17, Bled,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1992/93.
gns-98003
Berisha Age, Slovenska ulica 16, Maribor,
spričevalo 5. razreda OŠ Gustav Šilih Maribor,
izdano leta 1992. m-917
Beršak Maja, Mezgovci , Ob Pesnici 4,
Dornava, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ljutomer, št. I/110. gns-98178
Bevk Romana, Bevkova ulica 23, Cerkno,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 1993 in 1997.
gnm-98359
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Bizjak Rajko, Dane pri Sežani 4, Sežana,
spričevalo SKPŠ Koper, izdano leta 1991.
gnu-98176
Blažič Ernest, Poštelska 5/a, Maribor, spričevalo o končani OŠ Gustava Šiliha Maribor,
št. 1512. m-966
Bokal Jožica, Šentvid 22, Grobelno, diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, št. 220-K,
izdana leta 1986. gnc-98119
Bor Ines, Goriška cesta 55, Velenje, spričevalo Zdravstvene šole – bolničar, negovalec, izdano leta 2002. gns-97928
Boriš Zvonko, Dobrina 59, Žetale, spričevalo o končani OŠ Žetale, izdano leta 1983.
gno-98282
Boskovič Alenka, Medenska cesta 6, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1991/92 in 1992/93,
izdano na ime Stergar Alenka. gnz-98000
Brecelj Matija, Vrtovin 71/b, Črniče, spričevalo 8. razreda OŠ Dobravlje. gni-98013
Breznik Marija, Radizel 88, Orehova vas,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1981. m-974
Brežan Damjan, Črnuška cesta 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1996 in
1998. gnr-98279
Brvar Janez, Kešetovo 13, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Srednje strojne tehnične šole, izdano leta 1987. gnv-97879
Budija Mišo, Petišovci, Ul. 22. junija 24,
Lendava – Lendva, spričevalo 4. letnika SŠFKZ
– smer zobotehnik, izdano leta 2002.
gnu-97926
Celinger Natalija, Prušnikova 50, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2001. m-959
Cimerman Miha, Polje, cesta XXXVII/16E,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnc-98194
Cimrič Dalibor, Podpreska 11/a, Draga,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnišne šole Šiška, izdano leta 2001. gno-98207
Crnevski Goran, Gerbičeva ulica 51/a,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole tiska in paprija v Ljubljani, izdano leta
2000. gnc-97819
Cvijanović Drago, Pod Šaletom 6, Izola –
Isola, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pomorske šole Portorož – smer elektotehnik,
elektronik. gng-97990
Cvornjek Nataša, Rakičan, Kotna ulica 17,
Murska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije v Murski Soboti, izdano leta 1999 in
2000. gnt-98002
Čeku David, Pod gradom 166, Dravograd,
spričevalo 1. letnika Srednje in poklicne ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2002. gnj-97912
Černe Ikara, Oševljek 25, Renče, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdano leta 2002. gny-98472
Danč Silvia, Trimlini 8, Lendava – Lendva,
maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklišiča, izdano leta 1998. gnj-98262
Davidović Danijela, Agrokombinatska cesta
6/č, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1993. gnb-98045
Dolinšek Dina, Šercerjeva 8, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1993.
gnd-98143
Domajnko Leon, Konšakova 10, Maribor,
spričevalo 2. in 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2000 in 2001. m-960
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Dragišič Željka, Pod kostanji 22, Celje, spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole
Celje. gnd-98293
Dremelj Simon, Bukovica 26, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmartno pri Litiji,
izdano leta 1998. gnl-98185
Duh Natalija, Sebeborci 93/b, Martjanci,
zaključno spričevalo Gimnazije Murska sobota, izdano leta 1992. gnm-97784
Džambasović Anja, Ulica Gubčeve brigade
21, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje zdravstvene šole in gimnazije, izdano leta 1992,
1993, 1994 in 1995. gnn-98433
Ferlič Danijel, Ulica 8. februarja 35/b, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
SERŠ Maribor, izdano leta 2002. m-924
Fifolt Anka, Podgrad 34, Gornja Radgona,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer, izdano leta 1972, izdano na ime Sukič Anka.
gny-97947
Filipovič Sara, Pod gabri 21, Celje, spričevalo 3. letnika Splošne in strokovne gimnazija
Lava Celje, izdano leta 2001. gnf-97916
Florjančič Maja, Srednje Gameljne 64,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2000 in 2001. gnh-98364
Gabrijelčič Katja, Streliška ulica 28, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2000. gnn-98233
Gale Špela, Glavna cesta 58, Naklo, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2002. gns-97907
Golob Urška, Jakobovo naselje 53, Murska Sobota, indeks, št. 61161348, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-928
Gomboc Andraž, Britof 69/a, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 2000.
gny-98172
Gorenjc Andreja, Nova gora 10, Krško,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Sevnica, izdano leta 1998/99. gnk-98036
Gorišek Sandi, Arnovo selo 34, Artiče, spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 2002. gnt-97827
Gornjec Nejc, Legenska cesta 56, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta 1999/2000.
gno-98007
Grajf Aleksander, Hočko Pohorje 1/a, Hoče, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
metalurške šole Maribor, izdano leta 1983.
m-972
Gros Simona, Moste 56, Komenda, spričevalo 1. letnika Škofijske klasične gimnazije,
izdano leta 2002. gnc-98469
Guštin Erika, Ganglova ulica 7, Metlika,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole Novo mesto, izdano leta
1976/77, 1977/78, 1978/79 in 1979/80,
izdano na ime Pirkovič Erika. gnx-98048
Hanl Vesna, Zemljičeva 20/a, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole, izdano
leta 1995. m-954
Holer Lidija, Jurovski Dol 24, Jurovski Dol,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1984. m-968
Horvat Ines, Gornji Lakoš, Glavna 53, Lendava – Lendva, spričevalo o končani OŠ Lendava – dvojezična, izdano leta 2001.
gnf-98141
Hren Jelka, Prešernova 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na
ime Jug Jelka. gnh-98039
Ilić Slađana, Krimska ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-

ske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gns-98128
Ivanetič David, Pod Trško goro 72, Novo
mesto, indeks, št. 62010791, izdala Turistična šola v Portorožu. gni-98292
Ivanšek Polona, Aškerčeva 9, Dob, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2001.
gnh-98464
Ivanuš Igor, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
spričevalo 1. in obvestilo o uspehu 4. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1996 in
2000. gnl-98189
Jazbec Matjaž, Opekarna 2/a, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole,
izdano leta 1996. gnl-98135
Jelen Boštjan, Ulica 1. junija 33, Trbovlje,
indeks, št. 28009996, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnk-98411
Jelenc Klemen, Dražgoše 3/a, Železniki,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 2000. gnu-98326
Jemec Matej, Pevno 4, Škofja Loka, spričevalo 1. razreda Gimnazije Škofja Loka.
gnh-98014
Jesenko Aleš, Stara Loka 114, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Strojne šole. gnn-97783
Jovič Katja, Ulica heroja Marinclja 8, Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje šole Kočevje
– šivilja, krojač, št. I- TEK 579, izdano leta
1996. gnn-98133
Jovič Klara, Ulica heroja Marinclja 8, Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje šole Kočevje
– šivilja, krojač, št. I-TEK 580, izdano leta
1996. gnm-98134
Junker Jovanka, Vrhovci, Cesta III/12a,
Ljubljana, indeks, izdala PTT srednja šola.
gnh-98489
Kablar Branislav, Rozmanova ulica 24/h,
Ilirska Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje
šole Postojna, izdano leta 1995. gnq-98030
Kalaš Marek, Stranska pot I/1c, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1997. gny-97797
Kapelj Miran, Branik 48, Branik, spričevalo
o končani šoli za voznike, št. 1646, izdal Šolski center za kovinsko stroko Novo mesto.
gni-98163
Karlin Alenka, Sava 54/a, Sava, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, št. 288, izdano 31. 5. 1996, izdano
na ime Fortuna Alenka. gnx-98027
Karlovčec Maja, Ulica Andreja Kumarja 9,
Ljubljana, indeks, št. 01001225, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnv-98425
Kaučič Daniel, Prešernova ulica 9, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Lenart,
izdano leta 1998. m-978
Keder Marko, Preglov trg 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kette – Murn, izdano leta
1994. gnp-98156
Kert Urban, Čečovje 58/d, Ravne na Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnika ter potrdilo o
zaključnem
izpitu
Gimnazije
Ravne.
gng-98290
Keržič Vida, Medno 36, Ljubljana-Šentvid,
spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 1977/78. gnn-97933
Kitak Darko, Ulica Bratov Šanda 2, Rogatec, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljensoti za pridobitev licence št. 606285, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze dne 9. 7. 1997. gnp-97856
Kladnik Mihaela, Lopaca 23/a, Prevorje,
spričevalo SZŠ Celje, izdano leta 1998.
gng-97940
Kladnik Mojca, Lopaca 23/a, Prevorje,
spričevalo SZŠ Celje, izdano leta 1998.
gnh-97939
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Klavčič Sonja, Gogalova 7, Kranj, spričevalo 2. letnika Zlatarske šole v Celju, izdano
leta 1999. gnh-98264
Klinc Manuela, Lancova vas 15, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. in 4. letnika Srednješolskega centra Ptuj, izdano leta 1995 in 1996.
m-967
Klinc Primož, Vače 5, Vače, spričevalo 1.,
2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1989, 1990, 1991 in 1992.
gnw-98074
Knez Blaž, Sv. Primož na Pohorju 34, Vuzenica, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 2000/2001.
gnz-98296
Kogler David, Ulica Markljevih 1, Maribor,
indeks, št. 01001664, izdala Pedagoška fakulteta. gnb-97895
Kogoj Mirjam, Ul. talcev 10, Deskle, diplomo Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi
Gorici, izdana leta 1992. gnm-97909
Kojc Špela, Šalek 84, Velenje, spričevalo
4. letnika Poklicne in tehniške gradbene šole
Celje, izdano leta 2002. gnq-98230
Kojzek Franc, Ptujska cesta 19/a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo OŠ za odrasle –
Andragoški zavod Maribor, izdano leta 1984.
m-964
Kolarič Jožef, Triglavska ulica 36, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za miličnike – kadete, izdano leta 1976. gnv-98300
Kolednik Marko, Cirkulane 26, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in tehniške elektro šole Ptuj, izdano leta 1999.
gnl-98285
Kolmanič Andrej, Slovenskogoriška cesta
1, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje tehniške
kemijske šole Ruše, izdano leta 1983.
gnn-98358
Kolmanič Andrej, Slovenskogoriška cesta
1, Ptuj, indeks, št. 93284607, izdala Fakulteta za kemijsko tehnologijo v Mariboru.
gnj-98362
Konečnik Robert, Vosek 40, Pernica, zaključno spričevalo Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta 1981. m-948
Koprivnik Tadej, Socka 16, Nova Cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1999. m-925
Kos Karmen, Postojnska cesta 29, Rakek,
spričevalo 5. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2002.
gnr-98179
Kosi Jelena, Vegova ulica 10, Dob, spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnp-98406
Kotnik Uroš, Nova vas 73, Nova Vas, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih strok
Šiška, izdano leta 2002. gnu-98301
Kovač Andrej, Ulica Vena Pilona 7, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika Trgovske
šole. gnb-98295
Koželj Jože, Voklo 58, Šenčur, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole,
poklic avtomehanik, izdano leta 1981.
gnk-98486
Krajnc Kristina, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000.
gnr-98129
Kramar Ana, Ulica borcev 23, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Koper, izdano leta 2001.
gnj-98037
Kramberger Dejan, Prušnikova 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro tehnič-

Št.

ne računalniške šole Maribor, izdano leta
1997. m-961
Križnik Linda, Verd, Cesta Krimskega
odreda 134, Vrhnika, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1998.
gnf-97966
Krstić Aleksander, Zaloška cesta 76, Ljubljana, spričevalo 3. letnika SŠTS Litostroj.
gne-97992
Kumer Eda, Kajuhova ulica 34/a, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1996/97. gnk-98261
Kumer Uroš, Tovarniška cesta 16, Šempeter v Savinjski dolini, izkaz 4. letnika PTERŠ
Velenje. gnp-98006
Lampret Srečko, Strug 11, Makole, spričevalo 1. in 2. letnika, smer elektrikar – elektronik, izdano leta 1991 in 1993. gnr-98254
Lanc Aleksandra, Sušnikova ulica 22, Muta, indeks, št. 81528985, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta. m-920
Lavrač Miroslav, Cesta 9. avgusta 66, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehnične, strojne in elektro šole Trbovlje, izdano leta 1977. gni-98413
Logar Samo, Pohorski odred 5, Slovenska Bistrica, spričevalo 2. letnika SŠTP v Ljubljani, izdano leta 1991/92. gng-98015
Logar Samo, Pohorski odred 5, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika SŠTP v Ljubljani, izdano leta 1992/93. gnf-98016
Lojevec Urška, Zadobrovška cesta 24/a,
Ljubljana-Polje, spričevalo 1. in 3. letnika
Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1994
in 1997. gnl-98485
Lorber Teodor, Stari log 70, Pragersko,
diplomo Srednje šole za elektrotehniško in
računalniško usmeritev Maribor, izdana leta
1990. m-914
Lukavečki Samo, Ob gozdu 19, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2000. m-963
Lukežič Marko, Srednje Gameljne 31,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 5. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 1999.
gnw-98049
Lukič Uroš, Srparska pot 36, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole v Tacnu, izdano leta 1996. m-937
Lukič Vesna, Klavčičeva 11, Kamnik, spričevalo 4. letnika Gimnazije ŠCRM Kamnik,
izdano leta 2001/2002. gnk-98286
Lušin Matej, Bernekerjeva ulica 18, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2001. gnw-98228
Lužar Blaž, Beblerjev trg 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 1999.
gnp-98256
Macedoni Tanja, Zgornje Pirniče 22/b,
Medvode, indeks, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani. gnv-98175
Maherl Nina, Koroška 122, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1994 in 1995. m-919
Mahkovec Peter, Zaloška 76, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja šola za elektroenergetiko v Ljubljani leto izdaje 1983. gns-98278
Mahmutović Damir, Partizanska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature in spričevalo o končanem šolanju SEŠ Ljubljana,
izdano leta 2002. gnq-98305
Mali Miha, Neubergerjeva ulica 17, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2002. gnz-98071
Mark Tanja, Puhova 6, Ljubljana, indeks,
št. 62010787, izdala šola Turistica v Portorožu. gnp-98281
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Mašera Janko, Veluščkova 1, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Koper, št. 1007-66/73. gnb-97770
Matijevič Ines, Gornji Lenart 36/b, Brežice, spričevalo o končani OŠ Brežice, izdano
leta 2002. gnx-98152
Matjašič Matevž, Podpeč 80/a, Preserje,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdano leta
1997 in 1998. gnu-98426
Meglič Roman, Slap 24, Tržič, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnp-97760
Mele Polona, Cesta 4. maja 70/a, Cerknica, indeks, št. 18940854, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnk-98211
Merkač Jani, Stražišče 26, Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika Strojno kovinarske
in tehnične šole Ravne na Koroškem.
gnl-97910
Motaln Katja, Stari Log 48, Pragersko, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1997. m-975
Mrežar Jaka, Smlednik 42, Smlednik, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske in cestno
prometne šole v Škofji Loki, smer obrtni avtomehanik, izdano leta 1991/92. gno-97861
Muc Nataša, Ulica Jožeta Kopitarja 27,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdano leta 1991, izdano na ime Žnidarčič Nataša. gnr-97954
Mučič Eda, Stjenkova 25, Šempeter pri
Gorici, indeks, št. 20980466, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnf-98170
Muhič Viktor, Višnje 26, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu izdala IVIS d.o.o. Trzin
– izpit o opravljenem tečaju težke gradbene
mehanizacije, izdano leta 1994. gnc-97969
Muhvič Janez, Hrib 16, Vinica, spričevalo
3. letnika Šolskega centra Novo mesto, izdano
leta 2001. gnc-98044
Munih Ana, Šmarješka cesta 18, Novo mesto, spričevalo o poklicni maturi, izdal RIC Ljubljana, izdano leta 2002. gnk-98161
Murić Samir, Trtnikova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta
2000. gng-97965
Nabergoj Jan, Linhartova cesta 60, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole, izdano leta 1995. gni-98113
Nastran Bernarda, Voklo 79, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Kranju, izdano
leta 1999. gnc-97994
Nastran Beti, Voklo 79, Šenčur, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2001. gnd-97993
Novak Mavec Jelka, Ig 196/b, Ig, spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo Srednje gradbeno tehnične šole, izdano leta 1979
in 1980, izdano na ime Novak Jelka.
gnz-97771
Nušinovič Denis, Vrazova 58, Maribor, spričevalo 3. letnika SERŠ, izdano leta 1999.
m-944
Ocvirk Simon, Am Schlossbuckel 6/a, D
77794 Lautenbach, diplomo Srednje zdravstvene šole Celje, št. 417, izdana
29. 6. 1987. gnn-98258
Oman Marja, Križ 27, Sežana, spričevalo o
končani OŠ Prof. dr. Josip Plemelj na Bledu,
izdano leta 1997. gng-98090
Omerčevič Adnan, Gradišče 57, Renče,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova gorica, izdano leta 1999.
gnf-97941
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Orešnik Mojca, Podgorje pri Letušu 1,
Šmartno ob Paki, spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole v Celju. gnk-97915
Osanič Marina, Industrijska 16, Ruše, spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, smer frizer, izdano leta 1998, 1999. m-940
Ostaševski Nina, Trebinjska ulica 13, Ljubljana, letno spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
1994. gnm-97759
Ostaševski Nina, Trebinjska ulica 13, Ljubljana, potrdilo o opravljenem diferencialnem
preizkusnem izpitu, izdal RIC leta 1995.
gnv-97758
Pale Gregor, Attemsov trg 8, Gornji grad,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 2000. gnj-98162
Perčič Simon, Hradetskega cesta 36, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2001. gnq-97830
Perša Kotnik Marijana, Kardeljev trg 2, Velenje, spričevalo o končani OŠ Juršinci, izdano na ime Perša. gnl-98385
Petrič Tina, Rozmanova 29, Piran – Pirano,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Piran. gnp-98131
Petrovič Romana, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, diplomo Srednješolskega centra Ptuj,
izdana leta 1994. m-965
Pičman Matevž, Zg. Jezersko 57, Zgornje
Jezersko, spričevalo Gimnazije Kranj, izdano
leta 2002. gnt-97927
Pilih Marjan, Vrečarjeva 1, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinska in lesarska
šola Slovenj Gradec, št. 151, izdano leta
2000. gnf-98366
Pintarič Gregor, Tržaška 121, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1997/98. gnl-97785
Pintarič Gregor, Tržaška 121, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2002. gnm-98384
Pipan Boris, Podgorje 3/a, Sevnica, spričevalo 1. letnika SŠK, izdano leta 1996.
gnm-98184
Plešnar Sergij, Lavričeva cesta 45, Ajdovščina, indeks, št. Tehniškega Srednješolskega centra “Branko Brelih” Nova Gorica, Srednja šola kovinarske usmeritve, 1983.
gns-98053
Pleteršek Dejan, Gredlova ulica 8, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske strojne šole Maribor,
izdano leta 1994. m-923
Poljanšek Punta Jelka, Kranjska 4/d, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu SUAŠ,
št. 646, izdano leta 1994. gni-98288
Potepan Elena, Aljažev breg 4, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime Borenović Elena.
gni-98213
Potočnik Leon, Ptujska 13, Ormož, zaključno spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta 1998.
m-976
Potušek Zala, Pot ob Homšnici 17, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti Velenje, izdano leta 2000/2001. gnj-98287
Prah Damjana, Log 3, Hrastnik, spričevalo
1. letnika Srednje gostinske šole Zagorje ob
Savi. gnz-98146
Preradovič Bojan, Borova vas 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Tabor II Maribor, izdano leta 2002. m-913
Puhek Sebastjan, Vorančeva ulica 17, Novo mesto, obvestilo o uspehu pri maturi, Sred-
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nja policijska šola, izdano 20. 9. 1999.
gnf-98466
Radej Martina, Florjanska 85, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Poslovne komercialne šole v Celju, izdano leta 1997. gnh-98314
Radočaj Dušan, Cesta revolucije 5, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Radovljica, izdano leta 2001.
gnc-98419
Radović Saša, Samova ulica 25, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani. gnd-98218
Raduha Sabina, Bogojina 4/b, Bogojina,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, izdano
leta 1993, izdano na ime Horvat Sabina.
gnm-98234
Radujko Aleksandar, Bernetičeva 16, Koper – Capodistria, spričevalo 8. razreda osnovne šole, izdala Ljudska univerza v Kopru,
št. 100/99, izdano 3. 9. 1999. gnk-98386
Rajar Marjan, Gorenje Ponikve 21, Trebnje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tehniških in zdravstvene usmeritve Novo mesto, izdano leta 1987 in 1988. gng-98490
Rajh Vincenc, Božje 3, Oplotnica, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v Mariboru. m-955
Ratajc Urška, Vina Gorica 28, Trebnje, indeks,
št. 01001153,
PEF
Ljubljana.
gnl-98010
Ravter Matej, Borova vas 8, Maribor, indeks, št. 81561885, izdala EPF Maribor.
m-947
Rep Ana, Kovača vas 95/a, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2002. m-939
Režen Miran, Polje 11, Krmelj, spričevalo
1. in 2. letnika Avtoličarske srednje šole Novo
mesto, izdano leta 1990 in 1991. gnt-98177
Rogan Matic, Šalek 8, Velenje, letno spričevalo 4. letnika Poklicne in tehniške elelktro
in računalniške šole, smer elektrotehnik-energetik. gnt-97977
Rožanc Marko, Bergantova ulica 15, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
strojništvo, št. 6, izdano 24. 8. 1990.
gnt-98052
Rus Jože, Trg 57/a, Prevalje, spričevalo 4.
letnika Srednje policijske šole, izdano leta
1993. gnt-97902
Sajovec Miha, Partizanska 11, Žalec, spričevalo 1. letnika STERŠ Velenje – smer računalniški tehnik, izdano leta 2000. gnn-97812
Sanković Albina, Opekarniška 12/a, Celje,
spričevalo 3. letnika Podjetniško komercialne
šole, podjetniško poslovanje-poslovni tajnik.
gnj-98012
Sazdov Branko, Vrhovci, Cesta XIX/2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. gno-97832
Sedmak Matej, Matenja vas 67, Prestranek, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole Postojna, izdal RIC
Ljubljana, izdano leta 2002. gnq-98255
Simonič Marko, Novo naselje 1, Hoče, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 2000 in 2001. m-973
Sivec Vasja, Ulica 28. maja 43, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2002. gnb-97920
Skvarča Aleksander, Rožna dolina, cesta
VI/32, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnq-98130
Skvarča Lucija, Rjava cesta 2/b, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1978, izdano na ime Skvarča
Lucija. gnj-98241

Slapar Karmen, Vir, Tolstojeva ulica 5,
Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997, 1998 in
1999. gnb-98070
Slapar Tomaž, Drnovo 8, Kamnik, spričevalo 4. in 5. letnika ter spričevalo o zaključnem
izpitu CDI Univerzum, izdano leta 2001.
gny-97822
Slavic Sanja, Dankovci 18/a, Mačkovci, zaključno spričevalo Gimnazije Ljutomer, izdano
leta 1983, na ime Benček Sanja. gnp-98181
Sorbek Klavdija, Sp. Polskava 130, Pragersko, spričevalo 1. letnika Trgovske šole Slovenska Bistrica, izdano leta 2000. m-952
Stare Marta, Trboje 99, Kranj, spričevalo
od 1. do 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gnr-98408
Stepančič Robert, Vanganelska 57, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper. gnc-98294
Stopinšek Matjaž, Tacenska cesta 119,
Ljubljana, diplomo Srednje elektro šole Maribor, izdana leta 1986. gnp-97831
Šačiri Osman, Shakespearova 4, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v
Mariboru, izdano leta 1974. m-916
Šček Dunja, Ulica Milojke Štrukelj 14, Solkan, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1993 in 1995, izdano na
ime Jančar Dunja. gnm-97934
Šeliga Špela, Efenkova 60, Velenje, maturitetno spričevalo Centra srednjih šol Velenje,
Splošna in strokovna gimnazija Velenje, izdano
leta 2002. gnf-98116
Šerko Alfred, Medvedova cesta 11, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1995. gns-97803
Škorjanc Polona, Troblje 31/a, Slovenj
Gradec, indeks, št. 81592225, izdala Ekonomska poslovna fakulteta. gnm-97859
Škrabl Suzana, Jenkova 41, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1984. m-946
Škrlec Tomaž, Kolenov Graben 9L, Radeče, spričevalo 2. letnika Vrtnarske šole v Celju. gnc-98244
Šlihthuber Boris, Klavniška 1, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in tekstilne šole Murska Sobota, elektrotehnik-elektronik, št. 99-Z-026, izdano 3. 3.
1999. gnk-97811
Šlihthuber Boris, Klavniška 1, Murska Sobota, letno spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
strojne in tekstilne šole Murska Sobota, izdano
leta 1997 in 1998. gnm-98009
Šmic Robert, Bratov Blanč 4, Ljubljana-Šentvid, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1993.
gnb-97820
Šparovec Martina, Sela pri Šmarju 1/b,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Luis Adamič Šmarje-Sap, podružnica, izdano leta 1993.
gnw-97799
Špehar Tomaž, Turjaško naselje 9, Kočevje, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996. gns-97878
Špurej Ljubica, Brinšvik 40/a, Rače, spričevalo 2. letnika Tehniške gimnazije, izdano
leta 2002. m-953
Štucin Silva, Ravne pri Cerknem 53, Cerkno, diplomo Fakultete za pomorstvo in promet, izdana leta 2001. gnt-97777
Šušterič Vesna, Ig 308, Ig, spričevalo 2. in
3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1999/2000 in
2000/2001. gnx-98098
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Tauželj Tilen, Praproše 5, Podnart, spričevalo Gostinske šole, izdano leta 1998.
gnh-98164
Ternik Gorazd, Šalek 97, Velenje, spričevalo 3. letnika Poklicne in tehniške elektro in
računalniške šole, smer računalniški tehnik,
izdano leta 1995/96. gny-98047
Tivadar Matic, Koželjskega ulica 3, Velenje, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje, Poklicna in tehnična rudarska šola, izdano leta 2002. gnx-98423
Tratnik Mark Erik, Cesta Andreja Bitenca
10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Šentvid, izdano leta 1998. gnn-97808
Trbič Jure, Žanova ulica 36, Kranj, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Kranj, izdano
leta 2002. gnz-98321
Trbojevič Anica, Jakčeva ulica 16, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnzije Brežice, izdano leta 1976 in 1977, izdano na ime
Dušak Anica. gnm-98159
Tubaković Petra, Bratov Hvalič 127, Nova
Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Nova Gorica – smer gimnazija.
gnt-98381
Turnšek Lidija, Pernovo 9, Žalec, spričevalo za pedikerja, izdala Srednja zdravstvena šola v Celju, izdano leta 1995. gnf-98041
Unuk Simona, Ruska ulica 12, Maribor,
indeks, št. 71097065, izdala Pravna fakulteta. m-933
Verčkovnik Boštjan, Pameče 109, Slovenj
Gradec, indeks, št. 81549489, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gng-97815
Vidovič Monika, Hrastovec 26/c, Zavrč,
spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne trgovske
šole ptuj, izdano leta 1992 in 1993. m-956
Vidrih Maja, Lipselj 1, Grahovo, spričevalo
2. letnika Srednje šole Postojna, izdano leta
2002. gnx-97877
Vilčnik Matej, Maistrova 19, Šentilj v
Slov.goricah, potrdilo o opravljenem izpitu za
voznika viličarja pri Delavski univerzi v Mariboru, izdano leta 1990. m-932
Višner Boštjan, Trubarjeva ulica 26, Laško,
spričevalo 1. letnika SSŠ Štore, izdano leta
1994/95. gny-98122
Vočanec Tomislav, Sp. Kocjan 8/b, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje glasbene in baletne šole Maribor, izdano leta 1991 in 1992.
m-950
Volk Dragica, Breg pri Borovnici 53, Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 3. letnika Poklicne grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1972, 1973 in
1974, izdano na ime Može Dragica.
gno-98257
Vorša Maja, Tomšičeva 12, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 81575918, izdala EPF Maribor. m-962
Vučko Boris, Srednja Bistrica 40, Črenšovci, spričevalo o končani OŠ Bistrica, izdano
leta 1999. gnb-98245
Vugrinec Ines, Stantetova 1, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje, izdano leta 2001. gni-97763
Weis Barbara, Vidavova 15, Maribor, spričevalo 4. letnika IV gimnazije v Rušah, izdano
leta 2000. m-977
Weithauser Blaž, Dežmanova 3, Lesce,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Jesenice.
gnb-98145
Zarinja Uroš, Ulica XXX. divizije 16, Portorož – Portorose, indeks, št. 62010546.
gnp-98210
Zernec Mateja, Gubčeva 2, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 2. letnika Srednje

Št.

kmetijske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-935
Zorec Marko, Sp. Gasteraj 41, Jurovski
Dol, spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2001/2002. m-931
Zorec Uroš, Cesta proletarskih brigad 63,
Maribor, spričevalo 4. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1994. m-942
Zorman David, Ajdovska cesta 10, Bohinjska Bistrica, spričevalo 3. letnika Škofijske klasične gimnazije, izdano leta 2001. gnx-97873
Zulić Elvir, Bobenčkova 1/a, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1996 in 1997.
gni-98138
Zupan Matej, Ojstro 9, Trbovlje, spričevalo
1. letnika Gosp. šole Zagorje. gnn-98137
Zupanc Jože, Požnica 10, Štore, spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 2000/2001. m-922
Žagar Lidija, Retje 8/a, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Gimnazije, ekonomske in trgovske
šole, izdano leta 1978, izdano na ime Bućar
Lidija. gnd-98147
Žankar Klaudija, Radio cesta 11, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta 1995/96. gnt-98102
Žilavec Tomaž, Verd, Cesta na polju 18,
Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Franca Leskoška Luke, izdano leta
1989/1990. gno-98407
Živičnjak Severin, Irje 5/c, Rogaška Slatina, spričevalo o končani OŠ Rogaška Slatina,
izdano leta 1996. gnh-97914
Žmavc Mojca, Bočna 72, Gornji grad, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje, izdano
leta 1998. m-951
Žvab Gregor, Franketova ulica 9, Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Moste, izdano leta
1999. gnf-98416

Ostali preklici
Ahlin Manca, Izgorje 4, Žiri, študentsko izkaznico, št. 25005772, izdala fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnj-98187
AVTO MLAKAR d.o.o., Dolenjska cesta
242/b, Ljubljana, carinsko deklaracijo, št.
KV170-11. 6., ECL8503 – 18. 6. 2002 za
vozilo
Fiat
Punto,
št.
šasije
ZFA18800000476664. gnp-97964
Avtoprevozništvo Pavlović Vaslija, Pot v Zeleni
Gaj
88/a,
Ljubljana,
licenco,
št. 03109/3418-RKN36/1997 za vozilo Zastava 8312 AD, reg. št. LJ A8 05H, izdana
20. 11. 1997. gnr-98429
AŽMAN d.o.o., Tržaška 1, Lesce, licenco
št. 0000458/20, izdana 25. 11. 1997 pri
GZS, za vozilo MERCEDES-BENZ 1932 K 38
z reg. oznako KR L8-710. gno-97782
Bajt Tamara, Imenje 11/a, Kojsko, dijaško
izkaznico, izdal Ceris. gnk-98186
Bradač Špela, Mestne njive 11, Novo mesto, delovno knjižico, reg. št. 42650.
gnl-97810
Burmen Miran, Nemčavci 2, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 64990026, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnn-98483
Djaniš Katarina, Maroltova 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25005657, izdala
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani. gnr-98229
Fischinger Aleš, Poljanski nasip 30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41980234,
Medicinska fakulteta. gnq-98480
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Fon Vasja, Pavšičeva 21, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-97766
Frohlich Mirjam, Na Čerenu 12, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 71980069, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnw-97924
Gamse Mojca, Borova vas 29, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71001506, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnr-98204
Habjan Mateja, Na Logu 16, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Kranj. gnl-98110
Hacin Irena, Mlaka 39, Komenda, študentsko izkaznico, št. 20970078, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-98126
Hočevar Aleš, Obrežje 61, Radeče, delovno knjižico, št. 0428859, izdala UE Laško.
gnp-98231
Hrastnik Milena, Lisce 19, Celje, delovno
knjižico. gnb-97795
Hriberšek Gašper, Rusjanov trg 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20930086, izdala Pravna fakulteta. gnu-97826
Hudoklin Samo, Lesarska cesta 15, Nazarje, študentsko izkaznico, št. 71980064, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnv-97925
Jelen Klemen, Arnače 18/b, Velenje, študentsko izkaznico, št. 64000056, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnl-98435
Karlovčec Maja, Ulica Andreja Kumarja 9,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 01001225, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnt-98427
Karpe Maja, Cesta španskih borcev 17/a,
Ljubljana-Polje,
študentsko
izkaznico,
št. 18990967, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnt-97881
Kenda Alojzij, Ravnica 8/a, Grgar, izvod
licence št. 01000116 za vozilo FIAT DUCATO
MAXI z reg. oznako GO D4-234, izdala OZS
dne 24. 5. 2002. gnw-98099
Kmetec Marko, Ulica 25. maja 15, Ptuj,
delovno knjižico. gnr-98283
Knez Albert, Počenik 32, Jakobski Dol, izkaznico vojnega veterana, št. 003886, izdala
SO Pesnica. m-936
Kolarič Jožef, Triglavska ulica 36, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-98298
Košir Andreja, Runkova ulica 22, Ljubljana, servisno knjižico za avtomobil Hyundai, št.
šasije KMHAC51GPXU193912. gnq-98155
Kuhar Zoran, Slovenska 46, Cerklje na Gorenjskem,
študentsko
izkaznico,
št. 26103821, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnx-98227
Lahajnar Eva, Planina pri Cerknem 40, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 01001410, izdala Pedagoška fakulteta. gne-98042
Lorenčič Andrej, Potrčeva 42, Ptuj, delovno knjižico. gni-97813
Lukež Zdenko, Liboje 7, Petrovče, certifikat za voznika, ki prevaža nevarno blago,
št. 009953, izdalo MNZ dne 3. 4. 1998.
gnq-98105
Lukman Tomaž, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960583, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnx-97998
Maček Jure, Zg. Bitnje 6/a, Žabnica, študentsko izkaznico, št. 26103210, izdala fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnk-98436
Mazi Matija, Goričica 3, Preserje, študentsko izkaznico, št. 27003996, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko v Ljubljani. gnx-98352
Naraglav Jože, Rožno 24, Brestanica, vpisni list za čoln, št. 01-03-542/92, za čoln
PI-2972. gni-97788
Nur Amina, Miklošičeva cesta 17, Domžale,
odločbo
o
preimenovanju,
št. 20100-1/99-210212 z dne 18. 1. 1999.
gnh-98289
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Ocvirk Simon, Am Schlossbuckel 6/a, D
77794 Lautenbach, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu , izdala izpitna komisija zdravstvenega centra Celje, št. 132 – 308/88 z
dne 2. 6. 1988. gnm-98259
Ogrinc Toni, Strobovska cesta 5, Domžale,
delovno knjižico. gnk-98086
Ožura Ana, Ziherlova 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18001004, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne-98367
Plevnik Lidija, Nad Krko 2, Otočec, delovno knjižico, št. 41119. gnm-97809
Pogorelčnik Jožica, Legen 152/a, Šmartno pri Slov.Gradcu, vpisni list za čoln,
št. 01/03-367/96 z dne 13. 6. 1996.
gnc-98144
Poredoš Barbara, Vinje 72, Dol pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 1262, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnd-98193
Prevozništvo Donat d.o.o., Zgornje Negonje 35/a, Rogaška Slatina, licenco,
št. 0000233/16 za vozilo z reg. št. CE 55 –
16K, CE C9 – 062, CE 22 – 82P, CE C9 –
068. gnz-98246
Prevozništvo Donat d.o.o., Zgornje Negonje 35/a, Rogaška Slatina, licenco,
št. 0000233/16 za vozilo z reg. št. CE C9 –
069, CE C9 – 072 in CE C9 – 075.
gny-98247
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Radomirović Jasna, Pod kostanji 10, Celje, študentsko izkaznico, št. 19828766, izdala Ekonomska fakulteta. gni-97963
Rakić Branko, Rimska cesta 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-98190
Rejc Andrejka, Volarje 58, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 41950004, izdala Medicinska fakulteta. gny-98322
Ribič Peter, Maistrova ulica 20, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 27004081, izdala
Falulteta za matematiko in fiziko. gno-98182
Roškar Janez, Veliko Mlačevo 28/a, Grosuplje, delovno knjižico. gny-98097
Rustemagić Maja, Razgledna 1/a, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41210160, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnv-97825
Seibert Jerneja, Marentičeva ulica 44, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71980094, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnr-98479
Stajčič Goran, Šalara 18, Koper – Capodistria, delovno knjižico. gnh-97789
Stanić Alen, Na plavžu 14, Železniki, delovno knjižico. gnu-98001
Šojič Vanja, Na jami 10, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnj-98462
Tajnikar Helena, Šmarska ulica 15, Sevnica, študentsko izkaznico, št. 71131668.
m-969

Terčič Marko, Cankarjeva 84, Nova Gorica, delovno knjižico. gnc-97794
Tišma Mojca, Vipolže 31, Dobrovo v Brdih,
delovno knjižico. gnq-97780
Tomšič Teja, Brodska 23, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednje ekonomske šole
v Ljubljani. gnj-97862
Toni Iva, Kraška 17, Cerknica, vozno karto, št. E0137, izdal Integarl Cerknica.
gnw-97999
TURBO – TRANS d.o.o., Levec 2, Petrovče, licenco, št. 0000284 za vozilo Mercedes
1838, reg. št. LJ K9 – 09H. gns-98253
Turk Sašo, Marušičeva ulica 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-98401
Unetič Ines, Otonica 6, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 71000451, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnm-98209
Veber Rok, Svetelka 6/b, Dramlje, študentsko izkaznico, št. 29010651. m-927
Vester Irena, Trebinjska 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41960135, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gni-98363
Zečević Maja, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 17500, izdala FDV.
gny-98476
Žakelj Helena, kettejeva 10, Brežice, študentsko izkaznico, št. 019758, izdala Visoko
upravna šola v Ljubljani. gnp-98235
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