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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 052/2002 Ob-79217
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,

Kolodvorska 2, telefaks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava električne
energije za RTV Slovenija.

4. Kraj dobave: po vsej Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ra-
diotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, elektronski naslov: javna.naroci-
la@rtvslo.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 110-1/02 Ob-79229
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-959, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Celje–Ljublja-
na, odsek 7 Blagovica–Šentjakob, del
III. etape CP Kompolje–Blagovica, iz-
gradnja priključne cestninske postaje
Blagovica na priključku Blagovica (na
kraku A in kraku C), ki obsega: izgradnjo
upravne stavbe, nadstrešnice, otoka, zuna-

nje ureditve, opreme prostorov, instalacij
(elektrike, ogrevanja in hlajenja, prezrače-
vanja in podhlajevanja, vodovoda).

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Projekt 2,1000 Ljubljana, Borut Sku-
bic, inž. grad., tel. 01/72-353-23.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: pričetek gradnje marec
2003, zaključek gradnje junij 2003. Finančna
sredstva: lastna sredstva DARS d.d. in med-
narodni kredit Evropske investicijske banke.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79230
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izdelava idejne-
ga projekta AC odsek Beltinci–Pince,
pododsek Lendava–Pince. Obseg del:
dolžina AC odseka Lendava – Pince je
13.7 km, dolžina hitre ceste do Dolge vasi
3.0 km. Obseg del in količina: 1. idejna
študija trase avtoceste in hitre ceste opti-
mizacija trase v M1:5000 (km) 16,7; 2.
idejni projekt hitre ceste (3,0 km); 3. idejni
projekt avtoceste (13,7 km); 4. idejni pro-
jekt MMP Pince (1 kom.); 5. idejni projekt
za izvennivojske priključke (3 kom.); 6. de-
viacije kategoriziranih cest (4,4 km); 7. de-
viacije lokalnih cest (3,7 km); 8. deviacije
gozdnih in poljskih poti (10,0 km); 9. vo-
dnogospodarske ureditve (16,7 km); 10.
regulacije vodotokov (4,0 km); 11. melio-
racije (5 kom.); 12. razcep Dolga vas (1
kom.); 13. zasnovalne skice objektov: nad-
voz (8 kom.), viadukt (2 kom.), propust (8
kom.), most (7 kom.); 14. prometna opre-
ma in signalizacija osnovne trase in pri-
ključkov (16,70 km); 15. prometna opre-
ma in signalizacija deviacij (8,1 km); 16.
komunalni vodi (izgradnja in prestavitev in
križanja): 3,0 elektro vodi (VN 1 kom.),
elektrovodi SN in NN vod 1 kom.), TK vod
(1 kom.); vodovod (4 kom.), plinovod (2,0
km), kanalizacija (7 kom.), javna razsvetlja-
va (ca. 4 kom.), klic v sili (16,7 km); 17.
Prestavitev naftnih vrtin (4 kom.).

4. Kraj dobave: pododsek Lendava-
Pince.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvideni pričetek
del: december 2002; predvideni konec del:
april 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o, AC Projekt
Maribor, Metka Pavčič, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 02/234-32-21.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: v skladu s finančnim na-
črtom DARS d.d. za leto 2002, ki ga je
potrdila Vlada RS z dne 25. 7. 2002, so za
AC odsek Lendava–Pince rezervirana sred-
stva za pripravo projektne dokumentacije.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2002.

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

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

Preklic
Ob-79259

Preklicujemo javni razpis o oddaji naro-
čila blaga po odprtem postopku za vakuum-
sko raziskovalno opremo, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 20. 9.
2002, Ob-77530, št. 161.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, Ljubljana

Popravek
Ob-79258

V objavi za javni razpis za Premog, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne
11. 10. 2002, Ob-78844 se 9. točka spre-
meni in se pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
pravilno glasi: dne 14. 11. 2002, ob 8.
uri, v pisarni vodje nabave zdravstvene-
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ga medicinskega potrošnega materiala,
Monika Lepoša, univ. dipl. ek., zgradba
“Uprave“.

Splošna bolnišnica Maribor

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb in sprememba

datuma odpiranja ponudb

Ob-79206
Obveščamo vas, da na osnovi pismenih

vlog podaljšujemo rok za predložitev po-
nudb po javnem naročilu za dobavo 110 kV
opreme (GIS-zunanji) za RTP 110/10(20)
kV Melje (Ur. l. RS, št. 78, z dne 6. 9.
2002, Ob-76941) v skladu s petim odstav-
kom 25. člena ZJN-1.

Novi rok za predložitev ponudb je
24. 10. 2002 do 9. ure v Splošno kadrov-
ski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (so-
ba št. 114/ I. nadstropje).

Odpiranje prispelih ponudb bo pri na-
ročniku 24. 10. 2002 ob 10. uri v sejni
sobi v II. nadstropju.

Vse pravice in obveznosti ponudnikov
ostanejo vezane na prvotni rok za predajo
ponudb (14. 10. 2002).

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Št. 69 Ob-79105
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: izdelava
službene obleke po meri: zimske hlače
1628 kosov, nepremočljive hlače z na-
ramnicami in termo podhlačami 34 ko-
sov, bunde 70 kosov, zimska kapa 817
kosov, nepremočljive zaščitne hlače 55
kosov, letna jakna 783 kosov, letne hla-
če 1147 kosov, letne hlače s snemljivi-
mi hlačnicami 1318 kosov, letna kapa
780 kosov, letna krila 6 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava letne
službene obleke najkasneje do 1. 4. 2003,
in dobava zimske službene obleke najka-
sneje do 1. 9. 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov tg 10, 2500 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih treh mesecih poslovanja blo-
kiran račun več kot 5 dni, da ni dal zavajajo-
če podatke, glede zahtev iz te točke, da je
predložen obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2003, predvi-
deni datum odločitve 12. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1/2002 Ob-79135
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Zagorje - mesto.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno ga-

silsko društvo Zagorje - mesto, Cesta Bori-
sa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
gasilskega vozila s cisterno GVC 24/50
(1+2) s pogonom na vsa štiri kolesa.

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

4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Zagorje - mesto, Cesta Borisa Kidri-
ča 11a, 1410 Zagorje ob Savi, fco Zagorje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Prostovoljno
gasilsko društvo Zagorje - mesto, Cesta Bo-
risa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
03/56-68-444, kontaktna oseba: Flisek
Slavko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave tega
razpisa, od 8. do 12. ure vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

mentacijo 10.000 SIT + 20% DDV naj po-
nudniki poravnajo pred dvigom dokumenta-
cije na račun naročnika št.
26338-0018949653, ki je odprt pri LB
Banka Zasavje d.d. Trbovlje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 18. 11. 2002
do 12. ure ne glede na vrsto prenosa.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Zagorje - mesto, Cesta Borisa Kidriča 11a,
1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11.
2002 ob 9. uri v sejni sobi PGD Zagorje -
mesto Cesta Borisa Kidriča 11a, Zagorje ob
Savi. Predstavniki ponudnikov morajo pre-
dložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb in ostala zavarovanja navedena
v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: vsebina listin, ki jih mora predlo-
žiti ponudnik za dokazovanje izpolnjevanja po-
gojev je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po datumu odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo pojasnila razpisne do-
kumnetacije v najkrajšem možnem času po-
sredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

Prostovoljno gasilsko društvo
Zagorje-mesto

Št. 150 Ob-79134
1. Naročnik: Osnovna šola XIV. divizije

Senovo.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola XIV.

divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281
Senovo, tel. 07/488-19-00, faks
07/48-81-911.

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

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

1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
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4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zmrznjeni izdelki iz testa,
7. sadje in zelenjava.
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola XIV. divi-

zije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo -
kuhinja OŠ.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Se-
novo - tajništvo, Silva Sikošek, dodatna po-
jasnila in informacije pri Vinku Hostarju, tel.
07/488-19-03-

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.600 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na podračun šo-
le št.: 01254-60-30658736, sklic 00 150.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 11. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola XIV. divizije Seno-
vo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo. Ponud-
bo je potrebno predložiti v zapečateni kuver-
ti, ki mora biti vidno označena z napisom “Ne
odpiraj – ponudba javni razpis“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2002 ob 10. uri v prostorih
šole Senovo.

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

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

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

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

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

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

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

d) da ima poravnavane davke in prispev-
ke in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da je navedel točne podatke glede

obveznih pogojev,
g) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
h) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-

sne dokumentacije.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

Osnovna šola XIV. divizije Senovo

Ob-79161
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49.

3. Vrsta in količina blaga: dobava ma-
teriala za posip cest (sol), zimska slu-
žba 2002/2003.

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

riantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka oziroma trajanje dobave in mon-
taže: od 9. 12. 2002 do 31. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
306-17-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 21. 10. 2002
do 11. 11. 2002, vsak dan od 8. do 12.
ure, 11. 11. 2002 pa do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na TR: 01261-0100000114,
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št.:
09000-121.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti do 11. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, soba 208, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 2002
ob 9.30, v prostorih Mestne občine Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana – kletni prostori.

10. Navedba finančnih zavarovanj:
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– bančno garancijo za dobro izvedbo po-

sla v višini 10% od dobave blaga.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

javnem naročilu: določa razpisna dokumen-
tacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– cena: 45,
– plačilni pogoji: 25,
– popusti: 30.
16. Morebitne druge informacije: dolo-

ča razpisna dokumentacija.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 11. 10. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št. 560/02 Ob-79191
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

bolniških postelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – postelje intenzivna terapija,

2. sklop – postelje intenzivna nega,
3. sklop – voziček za prevoz bolnikov

(strečer).
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek leta
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58,1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 26. 11. 2002 do 9. ure.

(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 potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2002 ob 12. uri, seminar II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 28. 3. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 3. 2003, predvi-
deni datum odločitve: december 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima mož-
nost vpogleda razpisne dokumentacije, na-
to pa se odloči za dvig in odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Klinični center Ljubljana

Ob-79192
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 29,

1000 Ljubljana, tel. 01/586-39-10, tele-
faks 01/540-31-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme za
novozgrajeni objekt Zavoda za zdrav-
stveno varstvo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja sklopov ni predvidena, ponudnik mora
ponuditi celotno opremo.

4. Kraj dobave: Zaloška cesta 29, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 12.
2002 do 18. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dobijo pri Zavodu za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta
29, Ljubljana, kontaktna oseba Maja Jevni-
šek, tel 01/586 39 10, faks 01/540 31 90,
e-mail: maja.jevnisek@zzv-lj.si.

(b) Čas v katerem lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dvigniti vsak delovni dan
med 8. in 12. uro od dneva te objave do
vključno sedmega dne od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo pre-
vzamejo ponudniki s fotokopijo potrdila o vpla-
čilu nevračljivega odkupnega zneska 30.000
SIT (znesek že vsebuje DDV) na transakcijski
račun 02222-0015523546, SIRIUS AP
d.o.o., V Murglah 66, Ljubljana, z obveznim
pripisom “Za razpisno dokumentacijo“.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo Ljub-
ljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj in odpiranje po-
nudb: 11. 11. 2002 ob 13. uri v sejni sobi

Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Za-
loška cesta 29, Ljubljana

10. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če se zahteva: bančna
garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naroč-
nik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izva-
jalcem del.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20
dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Boris Školaris, univ. dipl. inž. arh.,
tel. 041/662-114, Mirela Mlinar-Raven-
ščak, univ. dipl. inž. arh., 01/426-87-32,
Maja Mikuž, univ. dipl. inž. arh.,
01/426-87-32, 041/50-65-48.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 1-09-3-0167/02 Ob-79193
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne sto-

ritve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/26-01-000, faks
04/26-01-652, brdo@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– sklop 1: elektro inštalacijski material,
– sklop 2: vodovodni in toplovodni in-

štalacijski material, kopalniška oprema in
instalacije,

– sklop 3: izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin,

– sklop 4: pohištveno in stavbno okovje,
– sklop 5: stavbno pohištvo in lestve,
– sklop 6: električni aparati za gospo-

dinjstvo in avdio in video naprave,
– sklop 7: prenosna orodja na električ-

ni pogon,
– sklop 8: stroji na motorni pogon za

gozdarska in vrtnarska dela,
– sklop 9: ročna orodja: ključavničarska,

avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrt-
narska, zidarska,

– sklop 10: kolesa, ležaji, jermeni klina-
sti,

– sklop 11: gradbeni material, kerami-
ka, parket,

– sklop 12: brusilna sredstva za strojno
in ročno brušenje,

– sklop 13: barve, laki in kemikalije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe so sprejemljive za en sklop, več
sklopov ali za naročilo kot celoto.

4. Kraj dobave:
– JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS,

Predoslje 39, Kranj,
– Vilo Podrožnik, cesta 27. aprila, Ljub-

ljana
– Vlada Republike Slovenije, enota JGZ

Brdo Ljubljana, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JGZ Brdo, Pro-
tokolarne storitve RS, Nabavna služba, Pre-
doslje 39, 4000 Kranj, Jamšek Franc
031/681-047.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne stori-
tve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj, tajništvo
JGZ Brdo, hotel Kokra.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 9.30, JGZ Brdo,
Protokolarne storitve RS, Predoslje 39,
4000 Kranj, sejna soba , hotel Kokra.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti se za-
hteva samo če je ponudbena vrednost ena-
ka ali večja 30,000.000 SIT.

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

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

Ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– likvidna sredstva, čisti dobiček v zad-

njem finančnem obdobju poslovanja ponud-
nika.

Dobavni roki:
– najdaljši dobavni rok je 14 dni (izločilni

kriterij).
Kakovost:
– ISO certifikat kakovosti SIS EN ISO

9001 ali SIS EN ISO 9002, ali drugi certifi-
kati kakovosti.

Kapacitete in razpoložljivost blaga:
– razpoložljivost blaga ki je predmet na-

ročila javnega razpisa v obratovalnem času
dobavitelja.

Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od
dneva odpiranja ponudbe.

Plačilni rok je najmanj 60 dni od dneva
izstavitve računa.

Garancijski rok najman 12 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference ponudnika, finančna
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sposobnost ponudnika, kakovost, splošni
garancijski rok.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS

Št. 69 Ob-79194
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
449-2379.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– I. sklop: 3549 kosov letne polo ma-

jice – kratek rokav, 1478 kosov letne
polo majice dolgi rokav in

– II. sklop: 4908 kosov zimske polo
majice.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava let-
nih polo majic do 1. 4. 2003, in dobava
zimskih polo majic najkasneje do 1. 9.
2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 2002 ob 11. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

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): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni

imel v zadnjih treh mesecih poslovanja blo-
kiran račun več kot 5 dni, da je pravilno in
pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, da ni dal zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke, da je
predložen obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2003, predvi-
deni datum odločitve 12. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena vrednost za sklop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2002-0139 Ob-79207
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

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

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

gasilsko avtocisterno 1+2.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: 100 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško.

Dodatne informacije o razpisni dokumen-
taciji posreduje Stanislav Dvoršek.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure vključno do 28. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v viši-
ni 5.000 SIT na transakcijski račun št.:
01254-6030194591 – za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 5. 11.
2002 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2002 ob 11. uri na sedežu
naročnika.

10. Navedena finančna zavarovanja za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

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

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 12. 11. 2002.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Poklicna gasilska enota Krško

Št. 27/02 Ob-79212
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno

olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. kurilno olje ekstra lahko.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-56.

(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 razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT nego-
tovinsko, na transakcijski račun, št.
01100-6030278185, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo: kurilno olje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2002 do 13.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2002 ob 10. uri, v pisarni vodje
nabave zdravstvenega medicinskega potro-
šnega materiala, Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., zgradba “Uprave“.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni 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 odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb;

5. da ima odločbo upravne enote oziro-
ma drugega pristojnega organa za opravlja-
nje 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 ponu-
dnikov transakcijski račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-1); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne ve-
lja za obrazec BON-1);

6.1. da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4 iz

točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa; ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

6.2. da ima;
– število dni neporavnanih obveznosti v

preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da ponudnik ni dal zavajajočih podat-
kov;

8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor – razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

11. da bo odzivni čas največ 3 dni;
12. zagotavlja ustrezen transport za po-

nujeno blago.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 28. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
20,000.000 SIT z DDV.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 357/3-6/2002 Ob-79214
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: material
za imobilizacijo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko odda ponudbo za en sklop, več
sklopov ali za celoten predmet naročila. Sklo-
pi predmeta javnega naročila so navedeni v
razpisni dokumentaciji po naslednjih sklopih:

1. sklop – ovoji mavčni,
2. sklop – ovoji sintetični,
3. sklop – podloge za mavec,
4. sklop – opornice,
5. sklop – ostalo (po razpisni dokumen-

taciji).
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica

Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka 1. 1. 2003, trajanje dobave
31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska 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: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska
c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 6. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu:  Ortopedska  bolnišnica  Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/65-27-185.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-79216
1. Naročnik: J.Z. Zdravstveni dom Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,

3000 Celje Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/54-34-520, (e-mail: nada. martin-
cic@zd-celje.si).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža mamografskega aparata s
pripadajočo opremo.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: november
do december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel. 03/54-34-615, Vida Bokal, za informa-
cije v zvezi za aparaturo klicati ZD Celje,
Mladen Malinar, dr. med., spec. rentgeno-
log, tel. 03/54-34-481.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vklju-
čen DDV. Ponudniki morajo znesek nakaza-
ti na TRR: 01211-6030927108, naša dav-
čna številka 43103375 in na dokazilu o
vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
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zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, Celje – tajništvo
Vida Bokal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 11. 2002 ob 8.30 v prostorih
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
I. nadstropje desno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izved-
bo posla in odpravo pomanjkljivosti v garan-
cijskem roku izjavo, da bo ob podpisu po-
godbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, ter
izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference,servis.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 018057 Ob-79220
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod

Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta

90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333,
faks 01/58-08-302.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala, potrošnega ma-
teriala in papirja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop 1 – pisarniški material (mape, platni-
ce, kuverte, pisala, bloki, lepila, korekture,
ostalo), sklop 2 – potrošni material (kartu-
še, tonerji, trakovi, barve, črnilo), sklop 3 –
papir in nalepke (fotokopirni, računalniški,
telefaks in ostali papir, nalepke); sklopi se
bodo oddajali posebej, ponudnik se lahko
prijavi na poljubno število sklopov.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Vodo-
vod Kanalizacija, d.o.o., lokacije:

– Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
– Centralna čistilna naprava Ljubljana,

Cesta v prod 100, Zalog,
– Skladišče Kleče, Saveljska cesta 1,

Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek del je 1. 2. 2003 ter dokončanje
31. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP Vodovod
Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naro-
čila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak, tel.
01/58-08-333) dvig razpisne dokumenta-
cije je potrebno telefonsko najaviti.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na TTR:
17000-0000067258 pri SIB banki v zne-
sku 10.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 10. 12. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Kana-
lizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 12. 2002 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljub-
ljana, Vodovodna 90.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 4. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, boniteta podjetja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-79240
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije za potrebe obstoje-
čega avtocestnega sistema v letu 2003.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja po sklopih, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

4. Kraj dobave: posamezna odjemna
mesta v RS.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava elek-
trične energije za leto 2003.

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

cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Stane Pavrič,
inž. el. – Družba za avtoceste v RS, Ulica
XIV. divizije 4, Celje, tel. 03/54-42-000,
faks 03/54-42-001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT stro-
škov razpisne dokumentacije lahko ponu-
dniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na TRR, št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 11. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
2002 ob 9. uri, na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, 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 610.000 SIT za sklop 1, v višini
112.000 SIT za sklop 2, v višini 108.000
SIT za sklop 3, v višini 90.000 SIT za sklop
4, v višini 125.000 SIT za sklop 5, v višini
145.000 SIT za sklop 6, v višini 148.000
SIT za sklop 7, v višini 105.000 SIT za
sklop 8, v višini 180.000 SIT za sklop 9, v
višini 116.000 SIT za sklop 10, v višini
58.000 SIT za sklop 11, v višini 145.000
SIT za sklop12, v višini 72.000 SIT za sklop
13, v višini 110.000 SIT za sklop 14, v
višini 141.000 SIT za sklop 15, v višini
90.000 SIT za sklop 16, v višini 213.000
SIT za sklop 17, v višini 105.000 SIT za
sklop 18, v višini 112.000 SIT za sklop 19,
v višini 26.000 SIT za sklop 20, v višini
250.000 SIT za sklop 21, višini 105.000
SIT za sklop 22. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora bit veljavna 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 19. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis za pred-
metno javno naročilo je bilo objavljeno dne
4. 10. 2002, Uradni list RS, št. 85/02.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 006/02 Ob-79247
1. Naročnik: Komunala javno podjetje,

d.o.o., Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000

Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.

3. (a) Vrsta in količina blaga: univer-
zalno delovno vozilo s pometalno nad-
gradnjo po sistemu staro za novo.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava 90
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunala
javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Ko-
pališka 2, Murska Sobota, v tajništvu pod-
jetja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na tran-
sakcijski račun št. 02340-0011260725 pri
NLB d.d. Divizija Pomurje, ali št.
24900-9002489845 pri Krekovi banki
Murska Sobota, s pripisom za JN-006/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 11. 2002 ob 10.30, Komunala
javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, Ko-
pališka 2, Murska Sobota, v sejni sobi po-
djetja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 1,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, november 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena no-
vega vozila, odkupna cena starega vozila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Komunala javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Št. 025-38/2002 Ob-79253
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: informa-
cijska oprema:

– sklop 1: osebni računalniki – 33
kosov,

– sklop 2: tiskalniki za pisarniško delo
– 11 kosov,

– sklop 3: barvni laserski tiskalnik –
1 kos.

Podrobnejši opis blaga je razviden iz raz-
pisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko podajo ponudbo za en sk-
lop, dva sklopa ali za vse sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Centralna enota in ob-
močne enote naročnika, seznam predvide-
nih lokacij je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava 20
dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana – tajništvo, Garafolj Mateja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na račun št.:
01100-6030234244 pri UJP Urad Ljub-
ljana z označbo: 101-920.

Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne do-
kumentacije, mora predložiti potrdilo o pla-
čilu in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije, iz katerega morajo biti razvidni
naslednji podatki o ponudniku: naziv, na-
slov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne
oziroma navedba davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 15. 11. 2002
do 8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZGS-tajništvo, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 11. 2002, ob 9. uri, v sejni sobi
ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo v viši-
ni in z veljavnostjo, razvidne iz razpisne do-
kumentacije. Ostala finančna zavarovanja –
po razpisni dokumentaciji.

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

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

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

– čisti letni prihodki iz prodaje ponudni-
ka morajo biti večji od ponudbene vrednosti
predmeta javnega naročila za katerega se
ponudnik prijavlja na razpis,

– ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila,

– ustrezen certifikat proizvajalca opera-
cijskih sistemov za celotni sistem, kot je
navedeno v tehničnih zahtevah – po razpi-
sni dokumentaciji,

– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
45 dni od dneva potrditve računa,

– da je sposoben dobaviti najkasneje v
roku 20 dni po sklenitvi pogodbe,

– da bo dobavil blago fco območne eno-
te in centralna enota naročnika,

– da nudi vsaj 36-mesečni garancijski
rok,

– da nudi odzivni čas za popravilo naj-
več 1 dan,

– da nudi popravilo blaga največ v roku
3 dni od obvestila naročnika,

– da nudi zagotovitev servisa v območni
enoti naročnika,

– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 90 dni od dneva odpiranja
ponudb,

– da ponudi blago, ki bo v celoti utrezalo
zahtevam naročnika, opredeljenim v razpi-
sni dokumentaciji,

– ponudnik mora predložiti vsa dokazila,
zahtevana v V. poglavju razpisne dokumen-
tacije,

– drugo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,
usposobljenost za podporo Microsoft pro-
gramski opremi. Podrobnejši opis in ovre-
dnotenje meril sta razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 561/02 Ob-79255
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

univerzalnega rentgenskega sistema za
radiografijo in fluoroskopijo.

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

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo od 21. oktobra do 21. novembra
2002 do 10. ure.

(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: 5.000 SIT na podračun za-
kladniškega računa pri Upravi za javna pla-
čila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. novembra
2002 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. novembra 2002 ob 12. uri; glav-
na stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, pri-
tličje – predavalnica III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati za čas veljavnosti ponudbe in en dan.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih  pogojev  po  41.  do  43.  členu
Zakona o javnih naročilih: vsi dodatni po-
goji poleg splošnih pogojev po 41 in
42. členu ZJN-1 so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

do 22. aprila 2002. Predvideni datum odlo-
čitve v mesecu decembru 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena (100%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani kandidati imajo mož-
nost vpogleda v razpisno dokumentacijo in
sicer na naslovu in v času navedenem v
7. točki te objave.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Klinični center Ljubljana

Su 040801/2002 Ob-79292
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi

Gorici.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče

v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica, tel. 33-51-675, faks 33-51-697.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški in računalniški potrošni material.

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

4. Kraj dobave:
– Okrožno in okrajno sodišče v Novi Go-

rici, Kidričeva 14, Nova Gorica,
– Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg

1, Tolmin,
– Okrajno sodišče v Idriji, Mestni trg 1,

Idrija,
– Okrajno sodišče v Ajdovščini, Gregor-

čičeva 28, Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003
– 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sekretarka
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Breda
Mattiazzi, tel. 33-51-675, faks 33-51-697.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 1.000 SIT na podra-
čun pri UJP Urad Nova Gorica:
01100-6370422168.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
12. 11. 2002 do 24. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, Nova Gorica, z oznako: “Jav-
ni razpis – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 9. uri v stavbi so-
dišča, Kidričeva 14, Nova Gorica, soba št.
312.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30–
90 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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj do dne 28. 2. 2003. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 19. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 85 točk:
1. ponudnik z najugodnejšo ceno prej-

me 85 točk,
2. ponudnik z drugo najugodnejšo ceno

prejme 75 točk,
3. ponudnik s tretjo najugodnejšo ceno

prejme 65 točk;
– fiksnost cene po poteku prvega leta

veljavnosti pogodbe: 15 točk:
1. fiksnost cene dve leti po poteku prve-

ga leta veljavnosti pogodbe: 15 točk,
2. fiksnost cene eno leto po poteku pr-

vega leta veljavnosti pogodbe: 10 točk,
3. fiksnost cene šest mesecev po pote-

ku prvega leta veljavnosti pogodbe: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Št. 1241 Ob-79295
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/515-93-00, faks
04/515-93-99, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava kurilnega olja EL – ekstra
lahko za leto 2003 in 2004, letna količi-
na ca. 190.000 l.

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

4. Kraj dobave: Rudnik Žirovski vrh
d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v RŽV
– Investicije, Branimir Lahajnar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v znesku je
vključen 20% DDV) na transakcijski račun
naročnika, št.: 007000-0000168385, pri
GB d.d., Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi Rudni-
ka Žirovski vrh.



Stran 7046 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od dneva izdaje
računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel svojo odločitev najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost: do 60 točk,
– rok plačila: do 30 točk,
– rok dobave: do 10 točk.
Ovrednotenje posameznega merila je

opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 10. 2002.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.

Št. 040801/2002 Ob-79303
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9,

6000 Koper, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški in računalniški material po specifika-
ciji, ki je del razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje ali za celotno
naročilo ali za del naročila, in sicer ali za
dobavo računalniškega materiala ali za do-
bavo pisarniškega materiala.

4. Kraj dobave: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča v Kopru, Ferrar-
ska 9, Koper, Okrajnega sodišča v Piranu,
Tartinijev trg 1, Piran, Okrajnega sodišča v
Ilirski Bistrici, Bazoviška cesta 22, Ilirska
Bistrica, Okrajnega sodišča v Postojni, Jen-
kova 3, Postojna in Okrajnega sodišča v
Sežani, Kosovelova ulica 1, Sežana.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad pred-
sednika, Ferrarska 9, Koper, sekretarka
sodišča Renata Vadnjal, tel.
05/668-33-33, faks 05/639-52-47.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter

njen dvig, in sicer vsak delovni dan med 9.
in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002, naj-
kasneje do 8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Kopru, Fer-
rarska 9, Koper – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 9. uri, sejna soba
325/III.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, kvaliteta, dobavni roki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 1024/2002 Ob-79304
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

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

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo upošteval ponudbe za ce-
lotno javno naročilo na katero ponudnik
konkurira.

(c) Ocenjena vrednost javnega naroči-
la: 72,500.000 SIT.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: predvi-
deni datum začetka dobave: 20. 12. 2002;
predvideni datum zaključka dobave:
20. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splošno
kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin

(soba št. 114/I. nadst.), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na
naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-750 in Mila-
nu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 12. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 18. 11.
2002 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis“. Navedena mora biti
številka objave tega javnega razpisa; št. Ur.
l. RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta v kateri je ponudbena doku-
mentacija s ponudbo mora biti zapečatena,
ponudbena dokumentacija s ponudbo pa
mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 2002
ob 10. uri, pri naročniku: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Ma-
ribor, v dvorani II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo priznal uspo-
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sobljenost in sposobnost ponudnikom na
podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih po-
gojev. Zahtevani pogoji so:

1. da ima veljavno registracijo, za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji;

5. izjava, dana pod kazensko in material-
no odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila;

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro/transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2);

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

7. da je v zadnjih treh letih dobavil blago,
ki je predmet razpisa (kable), najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo javnega naročila;

8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da zagotavlja zahtevane letne količine

s ponudbo blaga za:
– celotno javno naročilo za blago – za

razpisano blago, na katero ponudnik kon-
kurira;

10. da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok;
11. da bo dostava naročenega blaga fco.

skladišča oziroma gradbišča naročnika;
12. da zagotavlja kontrolo kakovosti;
13. seznam redno zaposlenih po stro-

kovni usposobljenosti in dokazilo,da ima za-
dostne proste kadrovske zmogljivosti, za re-
alizacijo prevzetih obveznosti;

14. potrdilo o nekaznovanosti poobla-
ščenih oseb v podjetju;

15. izjavo ponudnika, da ponudbena ce-
na pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila;

16. ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami;

17. priloži posebno izjavo, da bo dobav-
ljal blago v skladu s predpisanimi določili
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov;

18. izjavo, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije;

19. izjavo ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da za-

kon podjetju ne prepoveduje sklenitve po-
godbe;

20. predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podat-
kom iz Tehnične specifikacije;

21. predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji;

22. priloži za resnost ponudbe nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), blaga na katere ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

23. da priloži izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti;

24. vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe;

25. ponudnik mora priložiti vzorce ka-
blov;

26. da nudi garancijski rok za ponujeno
blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije oziroma ne bodo izpolnjevale vseh za-
htevanih pogojev za udeležbo na tem javnem
razpisu, bodo izločene kot nepopolne.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 70 dni od dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 2. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-37517; Uradni list RS,
št. 25 z dne 6. 4. 2001; Uradni list RS, št.
83-84 z dne 26. 10. 2001 in Uradni list
RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68404.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 260-2/02-4 Ob-79308
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnolo-
ška obnova procesa sterilizacije v cen-

tralnem operacijskem bloku (po specifi-
kaciji iz razpisne dokumentacije).

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

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Go-
rica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter
pri Gorici – tajništvo uprave, tel.
05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8.(a).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000
SIT DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava
za javna plačila, Urad Nova Gorica ali goto-
vinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 11. 2002 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2002 ob 11.30, v prostorih sejne
sobe upravne službe.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“

Nova Gorica

Ob-79315
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta

Prešerna Ribnica.
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2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,
1310 Ribnica, tel. 01/836-10-09, faks
01/836-30-68.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava živil v letih 2002 in 2003, v skupni
orientacijski vrednosti 58,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: meso in mesni izdelki, 2. sklop:
ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4.
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5.
sklop: žito in mlevski izdelki, 6. sklop: sa-
dje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: kon-
zervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi, 10. sklop:
olja in izdelki, 11. sklop: ostalo prehrambe-
no blago.

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310
Ribnica, Podružnična šola Dolenja vas, Šol-
ska ulica 9, 1331 Dolenja vas, Podružnična
šola Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2003 do 31. decembra 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 14. novembra 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
027-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
bodo prispele najkasneje do 14. novembra
2002 do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. no-
vembra 2002 ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica
2, 1310 Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
mora ponudnik, katerega ponudbena vre-
dnost bo v kumulativi višja od 30 mio SIT,
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 150.000 SIT. Če ponudbe-
na vrednost v kumulativi ne bo presegala
30 mio SIT, bančna garancija ni zahtevana.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 21. no-
vember 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola
dr. Franceta Prešerna Ribnica

Ob-79316
1. Naročnik: Osnovna šola Medvode,

Osnovna šola Pirniče, Osnovna šola Pre-
ska, Osnovna šola Vodice, Osnovna šola
Simona Jenka Smlednik, Vrtec Medvode,
Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčin-
skega Smlednik.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvo-
de, tel. 01/361-27-27, faks
01/361-92-93; Osnovna šola Pirniče, Zgor-
nje Pirniče 37/b, 1215 Medvode, tel.
01/362-11-40; Osnovna šola Preska,
Preška cesta 22, 1215 Medvode, tel.
01/361-26-36, faks 01/361-71-25;
Osnovna šola Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vo-
dice, tel. 01/832-41-95, faks
01/832-42-66; Osnovna šola Simona
Jenka Smlednik, Smlednik 73, 1216
Smlednik, tel. 01/362-70-40, faks
01/362-76-32; Vrtec Medvode, Ostrovr-
harjeva 2, 1215 Medvode, tel.
01/361-11-40, faks 01/361-11-40; Vzgoj-
no izobraževalni zavod Frana Milčinskega
Smlednik, Valburga 5, 1216 Smlednik, tel.
01/362-70-15, faks 01/362-70-17.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: meso in mesni izdelki, 2. sklop:
ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4.
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5.
sklop: žito in mlevski izdelki, 6. sklop: sa-
dje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: kon-
zervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi, 10. sklop:
olja in izdelki, 11. sklop: ostalo prehrambe-
no blago.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Medvo-
de, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode;
Osnovna šola Pirniče, Zgornje Pirniče 37/b,
1215 Medvode; Osnovna šola Preska, Pre-
ška cesta 22, 1215 Medvode; Osnovna
šola Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice;
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik,
Smlednik 73, 1216 Smlednik; Vrtec Med-
vode; Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode,
Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčin-
skega Smlednik, Valburga 5, 1216 Smle-
dnik, po potrebi bo dobava tudi v podruž-
nične šole, kar je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2003 do 31. decembra 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 21. novembra 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 15.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
029-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o., Ljubljana, je potrebno predloži-
ti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 21. novembra 2002
do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. no-
vembra 2002 ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik
73, 1216 Smlednik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
mora ponudnik, katerega ponudbena vre-
dnost bo v kumulativi višja od 30 mio SIT,
predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 150.000 SIT. Če ponud-
bena vrednost v kumulativi ne bo prese-
gala 30 mio SIT, bančna garancija ni
zahtevana.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročniki bodo z izbranimi ponudniki sklenili
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ločene pogodbe za določen čas, vzorec
pogodbe je del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. no-
vember 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 80 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki, fiksnost cen
do 6 točk. Način ocenjevanja je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Osnovna šola Medvode,
Osnovna šola Pirniče,
Osnovna šola Preska,
Osnovna šola Vodice,

Osnovna šola Simona Jenka Smlednik,
Vrtec Medvode,

Vzgojno izobraževalni zavod
Frana Milčinskega Smlednik

Ob-79317
1. Naročnik: Osnovna šola Deskle.
2. Naslov naročnika: Srebrničeva 10,

5210 Deskle, tel. 05/398-30-02, faks
05/398-30-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 21,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
sklop: meso in mesni izdelki, 2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop:
kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop:
žito in mlevski izdelki, 6. sklop: sadje, zele-
njava in stročnice, 7. sklop: konzervirani iz-
delki, 8. sklop: zamrznjena živila, 9. sklop:
sadni sokovi in sirupi, 10. sklop: olja in izdel-
ki, 11. sklop: ostalo prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Deskle,
kuhinja – vrtec, Petra Skalarja 2, 5210 De-
skle.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja
2003 do 31. decembra 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delov-
ni dan, od ponedeljka do petka, med 10.
in 13. uro, do vključno 19. novembra
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
021-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o., Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
bodo prispele najkasneje do 19. novembra
2002 do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. no-
vembra 2002 ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola Deskle, Srebrničeva 10, 5210 De-
skle.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 26. no-
vember 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Osnovna šola Deskle

Št. 1 Ob-79341
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Tr-

žič.
2. Naslov naročnika: Cesta Ste. Marie

aux Mines 28, 4290 Tržič, tel.
04/59-716-00, faks 04/59-716-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehramb-
ni artikli za potrebe otroške prehrane.

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

– kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
– konzervirana zelenjava in sadje,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– sadni sokovi,
– moka, žita in mlevski izdelki,
– testenine, zakuhe,
– zamrznjen program,
– kosmiči, musliji,
– začimbe,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod

Tržič, Cesta Ste. Marie aux Mines 28,
4290 Tržič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo
Vzgojnovarstvenega zavoda Tržič, Cesta
Ste. Marie aux Mines 28, 4290 Tržič, kon-
taktna oseba je Suzana Smolej, tel.
04/59-71-600.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun šole št. 01331-6030642741.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 11. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Vzgojnovarstveni zavod Tr-
žič, Cesta Ste. Marie aux Mines 28, 4290
Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 11. 2002 ob 8. uri v Vzgojnovar-
stvenem zavodu Tržič, Cesta Ste. Marie aux
Mines 28, 4290 Tržič.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti, če pa je vrednost
ponudbe manjša, je potrebno predložiti
menico v vrednosti 5% od vrednosti po-
nudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 12.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 50 točk,
– celovitost ponudbe do 20 točk,
– boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30

dni do 10 točk,
– dodatne ugodnosti do 10 točk in
– reference do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Vzgojnovarstveni zavod Tržič

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

Ob-79106
1. Naročnik: Ustanova “Fundacija poti

miru v Posočju“ Gregorčičeva 10, 5222
Kobarid.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 10,
5222 Kobarid, tel. +386 5 389 01 66,
+386 41 810 815, faks++386 5 389 01
68, e-mail: fundacija.potimiru@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zaključ-
na in obrtniška dela rekonstrukcije ob-
jekta Gregorčičeva 8 v Kobaridu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: v Kobaridu, Gregorči-
čeva 8.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek po 18.
novembru 2002, zaključek 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ustanova “Fun-
dacija poti miru v Posočju“, Vilma Purkart.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi
javnega razpisa.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: ob dvigu dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o
nakazilu 5.000 SIT (v ceni razpisne doku-
mentacije je vključen DDV), na račun
04753-0000145792 transakcijski račun
pri Novi KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. novembra
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ustanova “Fundacija poti miru v
Posočju“, Gregorčičeva 8, Kobarid.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek 18. novembra 2002 ob
14. uri na sedežu Fundacije “Poti miru v
Posočju“, Gregorčičeva 8, Kobarid.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo naročnik plačal v roku 15 dni od potrdi-
tve zaključne situacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v prijavi
polega pogojev iz 41-43 člena ZJN navesti
dosedanje reference.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 18. november
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena,
b) dosedanje reference,
c) datum dokončanja del.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba bo sklenjena z najugodnje-
šim ponudnikom po načelu “ključ v roke“.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Ustanova
“Fundacija poti miru v Posočju“

Št. 35101-0183/2002-46/13 Ob-79107
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/23-73-000; e-pošta:
Občina.kranj@kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova lo-
kalne ceste 183050 Goriče–Trstenik–Ba-
šelj–Zg. Bela–Preddvor od odcepa za Ba-
bni vrt do občinske meje v dolžini 750 m.

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

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

4. Kraj izvedbe: Babni vrt.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: do 75 koledar-
skih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, soba 213, Darko Hrovat po tel.
04/23-73-156, faks 04/23-73-107.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 10. 2002
dalje v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT materialnih
stroškov plačati na enotni zakladniški račun
Mestne občine Kranj pri banki Slovenije št.
01252-0100006472, pri čemer navedite
namen plačila: “Plačilo razpisne dokumen-
tacije za obnovo lokalne ceste Babni vrt-ob-
činska meja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2002 ob 12. uri v prostorih
Mestne občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, sejna soba št. 9.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti z veljavnostjo najmanj še 10 dni
po poteku veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni od uradnega prejema situa-
cije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb, predviden datum odločitve je 22. 11.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60,
– rok izvedbe 15,
– garancijska doba 15,
– reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 8. 10. 2002.
Mestna občina Kranj

Št. 06/2002 Ob-79158
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Grosuplje – Perovo, glavni kanal C
etapa 2.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

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

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

končanja ali čas izvedbe: december 2002
– februar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje – Anica Teme.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na tran. račun SKB, št.
03108-1000081639, ali na blagajni po-
djetja z navedbo: “Plačilo RD – Kanalizaci-
ja Grosuplje – Perovo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2002 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 11.
2002 ob 9. uri, v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve 29. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Št. 88/2002 Ob-79183
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska c. 7,

2360 Radlje ob Dravi, Judita Gačnik, tel.
02/88-71-401, e-mail: judita.gacnik@rad-
lje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste št. 347140-R
704-Čavk-Sv.Anton I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Sv. Anton, Občina Rad-
lje ob Dravi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj 2003 – julij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi, Judita Gačnik, tel. 02/88-71-401.

(b) Čas, v katerem lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 2002 od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na transakcij-
ski račun 01301-0100010958.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
18. 11. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Obči-
ne Radlje ob Dravi.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupne
skupine ponudnikov v okviru ene ponud-
be, potem, ko je ta izbrana kot najugo-
dnejša (47. člen Zakona o javnih naroči-
lih): /

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve v
sprejemu ponudbe: 18. 12. 2002, odloči-
tev o sprejemu ponudbe do 30. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, rok 5%, reference 5%, plačilni pogoji
10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 35205-0008/2002 Ob-79203
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Bakovcih - VI. faza.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del v januarju 2003, konec del 75 dni
od uvedbe v posel.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun št.
0128-0100011405.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 11. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2002, ob 12.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2 - urad župana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,000.000 SIT z ve-
ljavnostjo 89 dni od odpiranja ponudb.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: ponudba mora velja-
ti 85 dni od odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve je 15 dni od odpiranja po-
nudb.

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2002.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 110-1/02 Ob-79231
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: protihru-
pna zaščita ob avtocesti A2 odsek Vodi-
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ce–Šmartno za naselje Skaručna in Po-
vodje.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A2 Vodice–Šmar-
tno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-224, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 11. 2002 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 11.
2002 ob 10. uri, v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 1,800.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 18. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79232
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: protihru-
pna zaščita P04 in P05 ob avtocesti A1
za naselje Brezovica.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1 za naselje Brezo-
vica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Aleš Vojska, univ. dipl. inž. grad. –
Družba za državne ceste d.o.o., Einspie-
lerjeva 6, tel. 01/30-94-224, faks
01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 11.
2002 ob 10. uri, v prostorih Družbe za dr-

žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 4,800.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 20. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79236
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avto-
ceste A1 0054 Logatec–Unec od km
4,150 do km 5,850.

(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: A1 0054 Logatec–
Unec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
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ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272, faks 01/309-42-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 11. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 11.
2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sej-
na soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,500.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 21. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 30. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79237
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avto-

ceste A1 0056 Postojna–Razdrto od km
1,000 do km 3,600.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1 0056 Postojna–
Razdrto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272, faks 01/309-42-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 11. 2002 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 11.
2002 ob 10. uri, v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 5,700.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 21. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 30. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79238
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avto-
ceste A1 0040 Celje–Arja vas od km
4,853 do km 6,200.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1 0040 Celje–Arja
vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272, faks 01/309-42-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 11. 2002 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za dr-
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žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 3,000.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 30. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79239
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avto-
ceste A1 0036 Fram–Slovenska Bistri-
ca od km 7,500 do km 9,740 in 0037
Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice
od km 0,000 do km 0,300.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1 0036 Fram–Slo-
venska Bistrica in AC A1 0037 Slovenska
Bistrica–Slovenske Konjice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.

01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272, faks 01/309-42-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 11. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 11.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 5,800.000 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): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 21. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 30. 12. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79241
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sanacije viadukta Slatina VA 093 na
AC odseku 638 Slovenske Konjice–
Dramlje.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC odsek 638 Sloven-
ske Konjice–Dramlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž.
grad. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-297, faks 01/309-42-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 11. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 17,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 19. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis za pred-
metno javno naročilo je bil objavljen dne
2. 8. 2002, Uradni list RS, št. 67-69/02.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79242
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: A1 odsek
0051 Ljubljana–Brezovica; protihrupna
zaščita ob avtocesti A1 za naselje Ko-
zarje (II. del).

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1 odsek 0051
Ljubljana–Brezovica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Vojska,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-224, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 11. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,

Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 11.
2002 ob 12. uri, v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 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 3,000.000 SIT in veljavnostjo 172 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): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 18. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen dne 28. 9. 2001,
Uradni list RS, št. 76.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
11. 10. 2002.

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

Št. 23/11-213 Ob-79260
1. Naročnik: Občina Naklo, Glavna ce-

sta 24, 4202 Naklo.
2. Naslov naročnika: Glavna cesta 24,

4202 Naklo, tel. 04/277-11-10, faks
04/277-11-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
fekalne kanalizacije Cegelnica – Spod-
nje Duplje.

(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: Naklo, Strahinj, Spod-
nje Duplje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
– samo informativno.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 30,000.000 SIT v letu 2002, osta-
lo pa v letu 2003. Ocenjena celotna vre-
dnost del je 90,000.000 SIT.

7. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-

tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dodatne informacije o razpisu dobijo
na Občini Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo, kontaktna oseba Ivan Fic, tel.
04/277-11-22 ali 04/277-11-00 – pisno
po faksu 04/277-11-11, pisno po pošti na
naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, s pripisom “Ponudba – kana-
lizacija Cegelnica – Spodnje Duplje“, ose-
bno po predhodni najavi.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 10. 2002
do 30. 10. 2002, od 8. do 11. ure (po
predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri Banki Slovenije, št.
01282-0100006748, s pripisom “izgrad-
nja fekalne kanalizacije Cegelnica – Spod-
nje Duplje“ – predložitev potrdila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 11. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 2002
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Naklo, Glav-
na cesta 24, 4202 Naklo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti naročniku bančno ga-
rancijo v višini 5% razpisne vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo vsa
razpisna dela oddal enemu izvajalcu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakon o
javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: opcija ponudbe mora biti 180
dni od odpiranja ponudb. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do
19. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo po-
nudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najnižja
ponudbena cena še ne predstavlja najugo-
dnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravi-
co določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z oziroma na razpoložljiva finan-
čna sredstva ali odstopiti od podpisa pogod-
be. V nobenem primeru ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova. Naročnik si pridržuje pravico nakna-
dnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Občina Naklo
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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
Ob-79153

V javnem razpisu za oddajo del: Izvajanje
konzultantskih storitev pri investicijah, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 85 z dne
4. 10. 2002, Št. 149/02, Ob-78540, se
popravi 17. točka in se pravilno glasi:

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale po sistemu točkova-
nja od 0 do 100 točk.

Pri tem ima vplivnost tehničnega dela
70% delež, ki se sestoji:

– materialno in finančno stanje ter
opremljenost: 0–20 točk,

– splošne izkušnje ponudnika glede na
celoten obseg: 0–30 točk,

– kvalifikacije, izkušnje in zmožnosti vo-
dilnega osebja za celoten obseg storitev:
0–40 točk,

– ISO 9000: 0–10 točk.
Vrednotenje ponudb v tehničnem delu

se bo izvajalo v razmerju do najugodnejše-
ga ponudnika.

Vplivnost finančnega dela pa je 30%.
Ponudba, ki v ocenjevalnem delu tehnič-

nega dela ne bo dosegla skupno 50 točk,
bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločena, njen
finančni del pa je vrnjen ponudniku, v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

Direkcija RS za ceste

Popravek
Ob-79477

V javnem razpisu za upravljanje z vzdr-
ževanjem hidromelioracijskih sistemov I.
del, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
77 z dne 30. 8. 2002, Ob-76472, Št.
329-05-19/2002, popravku javnega raz-
pisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77434, Št.
329-025-19/2002/2 in popravku javnega
razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 81 z dne 20. 9. 2002, Ob-77767, se
naslednje točke ponovno popravijo in se
pravilno glasijo:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 10. 2002
do 9.30.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2002, ob 10. uri, naslov na-
ročnika, sejna soba K 603, VI. nadstropje.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 29. 11. 2002, predvideni datum odlo-
čitve 5. 11. 2002.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Zavrnitev ponudb

Št. 402-40/02-7 Ob-79301
Na podlagi 76. in 77. člena Zakona o

javnih naročilih je Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d. zavrnila kot
nepravilne vse ponudbe ponudnikov, ki so
pravočasno prispele na javni razpis po od-
prtem postopku za oddajo del “Izdelava pro-
jektne dokumentacije (PGD, PZI in PZR) na
AC A2 Karavanke – Obrežje, odsek Šentvid
– Koseze“, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-4643/02.

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

Št. 402-40/02-2 Ob-79302
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije (PGD, PZI in PZR)
za gradnjo AC A2 odsek Šentvid–Ko-
seze.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije ponu-
dniki lahko dobijo na naslovu: ZIL Inženi-
ring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, Ivo
Jereb, inž. grad., vsak delovni dan od 8.
do 10. ure; tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
TRR: 05100-8010026397, pri Abanki d.d.,
v korist ZIL Inženiring d.d., s pripisom “za
razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe predložene najkasneje do 14. 11.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZIL Inženiring d.d., Kersnikova
10, 1000 Ljubljana, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 11. 2002 ob 10. uri, na naslovu ZIL
Inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba, 1. nadstropje.

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 9,000.000 SIT in veljavnosti 150 dni
od odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-

čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 120
dni od odpiranja ponudb. Datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 40 dni od datuma
odpiranja ponudb.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 64-66 z
dne 26. 7. 2002, Ob-74885.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

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

Št. 096-24/01 Ob-79108
1. Naročnik: Svet agencije Republike

Slovenije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tržaška 16, telefaks 01/425-62-68, tel.
01/4774-100.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: revizija računovo-
dskih izkazov Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet za leto 2002
(priloga I A, št. 9).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti dana za celoten obseg
naročila.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek v marcu
2003, trajanje izvedbe največ 4 tedne.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16 (Sektor za kadrovske in splošne naloge,
Nuša Rus, tel. 01/4774-100).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14.
uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 11. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, 1000 Ljubljana, Tržaška 16
(vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
na naslovu iz 9.(b) točke.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta pre-
dvidoma do 30. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe (kot v razpisni dokumenta-

ciji).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 9. 10. 2002.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 05/02 Ob-70109
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, Dom-

žale, tel. 01/72-95-440, faks
01/72-95-450.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
odčitovanja vodomerov.

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

5. Kraj izvedbe: Občine Domžale, Men-
geš, Trzin, Lukovica in Moravče.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 do
31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vodja sektorja
vodovod, Aleš Stražar 01/72-95-449.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 14. ure v tajništvu družbe, do 15. 11.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z vključe-
nim DDV na transakciski račun družbe št.:
18300-0012119440, pri Banki Domžale
d.d.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2003, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Pro-
dnik d.o.o., Savska 34, Domžale, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2003, ob 10. uri, sejna soba
naročnika.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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): /

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni v razpisni dokumentaciji.

(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: 31. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
cena morebitnih dodatnih del,odzivni čas.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

JKP Prodnik d.o.o.

Št. 11/2002 Ob-79133
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: MF-DURS, Glavni
urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zavarovanje vozil
Davčne uprave Republike Slovenije za

leto 2003. Sklic: Priloga I A – zavarovalni-
ške storitve. Zavarovanje zajema:

I. AO;
II. AO PLUS;
III. za vozila letnik 1999 in mlajša:
a) avtomobilski kasko z 1% odbitno fran-

šizo,
b) kraja vozila in njegovih sestavnih de-

lov brez franšize,
c) razbitje stekel in nalet divjadi brez fran-

šize,
d) zavarovanje vozila na parkirišču brez

franšize;
IV. za vozila letnik 1998 in starejša:
a) razbitje stekel in nalet divjadi brez fran-

šize,
b) zavarovanje vozila na parkirišču brez

franšize;
V. avtomobilske nezgode: zavarovanje

za primer smrti, zavarovanje za primer inva-
lidnosti.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: davčni uradi po Slo-
veniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v pritličju, Odd. za
javna naročila in nabavo, soba 08, Mirjam
Ilc Škerl, tel. 01/478-27-73. Dodatne in-
formacije: Odd. za javna naročila in nabavo,
Igor Štraus, tel. 01/478-28-23, e-pošta:
igor.straus@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 19. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, vložišče DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 19. 11. 2002 ob 9.30.

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

a) garancija za resnost ponudbe. Ban-
čno garancijo za resnost ponudbe so ponu-
dniki, v kolikor vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT, dolžni predložiti s ponud-
bo. Bančna garancija mora biti izdana v viši-
ni 2,000.000 SIT in mora veljati do vključno
20. 2. 2003,

b) garancija za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti. Izbrani ponudnik (ne gle-
de na pogodbeno vrednost) je dolžan naj-
kasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe,
kot razvezni pogoj, izročiti naročniku ban-
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čno garancijo za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti v višini 5% od vrednosti po-
godbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: en-
kratno plačilo v roku 60 dni od datuma pre-
jema računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 2. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna po-
nudbena cena – neto premija.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 400-01-20/2002 Ob-79188
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija Republike Slove-
nije za okolje.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve: naročilo obse-
ga: ureditev reke Drave med državno me-
jo in jezom na Ptujskem jezeru – idejna
zasnova.

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 del: storitve se izvajajo
na terenu in sedežu ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Vesna Plemelj, gr. tehn., II. nadstropje,
soba 205, tel. 01/478-44-33.

(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: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: MOP, Agencija Republike
Slovenije za okolje, 1000 Ljubljana, Vojko-
va 1b, vložišče, pritličje, soba št. 08, tel.
01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2002 ob 11. uri, MOP,
Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1a, sejna soba v IV. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. 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 pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je ponudnik v zadnjih 3 letih izdelal
vsaj 2 projekta, ki sta po vsebini in obsegu
podobna razpisanim delom;

– da ima ponudnik projektno skupino se-
stavljeno iz strokovnjakov, ki pokrivajo po-
samezne sklope;

– da ima odgovorni nosilec naloge viso-
košolsko izobrazbo – univ. dipl. inž. grad.–
hidrotehnična smer in minimalno 8 let de-
lovnih izkušenj;

– da ponudnik razpolaga z ustrezno
opremo za izvedbo javnega naročila;

– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega računa v
preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od
datuma sestavitve dokazila;

– da opcija ponudbe ni krajša od 60 dni
od odpiranja ponudb;

– da skupni obseg ur neposrednega de-
la potencialnih podizvajalcev ne presega po-
lovice ur celotne projektne skupine.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je to navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 1. 2003; predvideni datum odloči-
tve do 28. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. strokovna usposobljenost,
3. kakovost storitev ponudnika.
Najugodnejša ponudba bo tista ponud-

ba, ki bo po vseh vrednotenjih skupaj dose-
gla najvišje število točk. Pri enakem seštev-
ku točk se bo kot najugodnejša ponudba
štela tista, ki ima nižjo ponudbeno ceno
razpisanih del.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika mag. Ne-
venka Colnarič, tel. 02/229-47-07.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 11. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 61 Ob-79195
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskanje obraz-
cev v poštnem prometu, št. kategorije 15
– priloge A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna ponudba za posamezni obrazec.

5. Kraj izvedbe: dostava v centralno
skladišče Ljubljana in Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nančne zadeve, Nabavna služba, Peter Ho-
meter.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun 90672-0000040025.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za fi-
nančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2002 ob 12. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih treh mesecih poslovanja blo-
kiran račun več kot 5 dni, da je pravilno in
pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, da ni dal zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke, da je
predložen obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

– storitev po prilogi IA zakona o javnih
naročilih in sicer pod št. 6. finančne stori-
tve, a) zavarovalniške storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003 (12 mesecev).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
za zahtevo razpisne dokumentacije: Boš-
tjan Purkat, tel. 01/471-25-86, faks
01/431-90-35 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, kon-
taktna oseba za dodatne informacije: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 290/2002-ODP), na transak-
cijsi račun, št. 01100-6370191114. Pre-
vzem razpisne dokumentacije je lahko ose-
bno ali po pošti. Pri tem je potrebno predlo-
žiti dokumentacijo – dokazilo o vplačilu
(vsebovati mora naslednje podatke: naved-
ba polnega naslova ponudnika, davčno šte-
vilko, št. javnega razpisa, sklic na številko)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni za-
vezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba – javni razpis MORS 290/2002 –
ODP – zavarovanje prevoznih sredstev
MORS“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
2002 ob 8.30, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT in izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo mora-
la veljati za čas trajanja pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plač-
nik storitev je v celoti naročnik. Naročnik bo
plačal zavarovalno premijo v štirih enakih
četrtletnih obrokih, v 30 dneh po uradnem
prejemu računa.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 15. 1. 2003. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 28. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po posameznem obrazcu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 404-08-291/2002-3 Ob-79211
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovanje
prevoznih sredstev MORS.

a) Zavarovanje cestnih motornih vozil:

Število vozil
Zap. Vozila Skupaj S kasko zav. Brez kasko zav.
št. (obvezno + (le obvezno)

kasko)

1. osebna 1307 247 1060
2. tovorna 990 17 973
3. avtobusi 23 0 23
4. priključ.

vozila, 310 16 294
delovni stroji

5. preizkusne
tablice (brez 15 5 10
motociklov)

6. motocikli 28 0 28
7. tirna vozila

(vagoni serije 48 0 48
SMMP)

b) Zavarovanje zračnih plovil:

Število zračnih plovil
Zap. Zračna plovila Skupaj S kasko Z zavarov.
št. zavarov. odgovornosti

1. helikopterji: 8 0 8
BELL 412
BELL 206 3 3 3
COUGAR AS-532-AL 2 2 2

2. letala: 8 0 8
ZLIN 242
letala: 2 0 2
ZLIN 143
PILATUS PC-9 3 0 3
PILATUS PC-9M 9 0 9
z nadgradnjo
TURBOLET L 410 1 0 1
PILATUS PC-6 2 2 2
(Turbo Porter)

c) Zavarovanje vodnih plovil:

Število vodnih plovil
Zap. Vodna plovila Skupaj S kasko Z zavarov.
št. zavarov. odgovornosti

1. Patruljna ladja 1 1 1
SUPERDVORA MK II

2. Patruljni čoln 1 0 1
ANTARKTIK OPEN

3. Patruljni čoln 1 0 1
NOVOMARINE HD 7

4. Gumi čoln 2 0 2
ZODIAC F-530
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je priložen izpolnjen obrazec po-
nudbe (poglavje III. – str. 20 razpisne doku-
mentacije),

– da je priložen cenik (izpolnjen, podpi-
san, žigosan) (priloge št.: 3, 3A, 4, 4A, 5,
5A),

– da je priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 7),

– da je priložena potrditev veljavnosti cen
(podpisana in požigosana) (priloga št. 7),

Vse cene v ponudbi so fiksne za čas
veljavnosti pogodbe.

– da je priložena potrditev plačilnega
roka  (podpisana  in  požigosana)  (priloga
št. 7),

Plačilo zavarovalne premije v štirih ena-
kih četrtletnih obrokih, v 30 dneh od dneva
uradnega prejema računa naročnika.

– da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo škode (priloga št. 12),

– da je priložen vzorec pogodbe (izpol-
njen, podpisan in ožigosana vsaka stran po-
godbe) (priloga št. 13).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do decembra
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na
podlagi ocenjevalnega merila: najnižja
cena.

Najnižja cena pomeni, da je edino meri-
lo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najni-
žjo ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Št. 28/02 Ob-79213
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozne stori-
tve, po prilogi 1B, št. 20 – podporne in
pomožne prevozne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1.2003 do
31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o vplačilu razpisne
dokumentacije. Faks 02/331-15-33. Do-
datne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon, tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 6.000 SIT nego-
tovinsko, na transakcijski račun, št.:
01100-6030278185.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 11. 2002
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2002 ob 10.30, v pisarni
vodje medicinskega zdravstvenega potro-
šnega materiala, Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., zgradba “Uprave“.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni 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 odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb;

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 ponu-
dnikov transakcijski račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-1); do-
kumenti 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 razpisa na katerega se
prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
razpisa na katerega se prijavlja;

6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v

preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0 ali,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih

vrst storitev;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-

tuma prejema računa;
10. da ima vsaj 5 avtobusov s 45 sedeži;
11. da bo storitve opravljal vse dni v letu

pod enakimi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 31. 1. 2003, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: 28. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost predračuna.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
15,000.000 SIT z DDV.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 110-1/02 Ob-79233
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: AC Slivnica–
Pesnica, pododsek Slivnica–Ptujska ce-
sta; monitoring površinskih in podzem-
nih voda.

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

5. Kraj izvedbe: AC Slivnica–Pesnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Metka Pav-
čič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Ulica talcev 24,
Maribor, tel. 02/234-32-21, faks
02/234-32-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR, št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 11. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
26. 11. 2002 ob 11. uri, na naslovu Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,250.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 25. 5. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 12.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana
11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79235
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tov za izvedbo sanacije premostitvenih
objektov na AC Arja vas–Vransko.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
dobijo  na  naslovu:  Družba  za  državne
ceste  d.o.o.,  Tržaška 19a,  1000 Ljub-
ljana, soba 123/I, kontaktna oseba je Mar-
jana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Borut Skubic, inž. grad. – Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Nadzor Šen-
tvid pri Lukovici, tel. 01/723-53-23, faks
01/723-55-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 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 ce-
ste d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 11. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
2002 ob 11. uri, na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 180.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 19. 5. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 30. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana
11. 10. 2002.

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

Št. 14/02 Ob-79254
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: narivanje in kom-
primiranje premoga.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2005.

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

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT, znesek
je potrebno nakazati na TRR
26330-0012039086. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je po-
nudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 15. 11. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 11. 2002
ob 10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem na-
stopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

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

– menica za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti -
original,

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

– izpolnjena struktura cene in spremem-
be po letih, z navedbo plačilnih pogojev in
popustov,

– dokazila o razpolaganju z zahtevano
gradbeno mehanizacijo,

– izkušnje na podobnih delih v obdobju
od 1997 do sedaj.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

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

popusti) – do 90,
– izkušnje na podobnih delih – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Vojteh Logar.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 10. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 040801/2002 Ob-79291
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi

Gorici.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 14,

5000 Nova Gorica, tel. 33-51-675, faks
33-51-697.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 23 varovalne sto-
ritve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Kidričeva 14, 5000 No-
va Gorica.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 –
31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sekretarka
Okrožnega sodišča v Novi Gorici – Breda
Mattiazzi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, št. računa: po-
dračun pri UJP Urad Nova Gorica:
01100-6370422168.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 11. 2002
do 24. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, Nova Gorica – z oznako “ne
odpiraj – javni razpis“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 11. 2002 ob 9. uri v stavbi sodi-
šča, Kidričeva 14, Nova Gorica, soba 312.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30–
90 dni po prejemu računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja, (Ur.
l. RS, št. 32/94, 9/98).

(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: 28. 2. 2003; 19. 11.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 80 točk:
1. ponudnik z najugodnejšo ceno prej-

me 80 točk,
2. ponudnik z drugo najugodnejšo ceno

prejme 70 točk,
3. ponudnik s tretjo najugodnejšo ceno

prejme 60 točk;
– fiksnost cene po poteku prvega leta

veljavnosti pogodbe: 15 točk:
1. fiksnost cene dve leti po poteku prve-

ga leta veljavnosti pogodbe: 15 točk,
2. fiksnost cene eno leto po poteku pr-

vega leta veljavnosti pogodbe: 10 točk,
3. fiksnost cene šest mesecev po pote-

ku prvega leta veljavnosti pogodbe: 5 točk;
– imetnik ISO certifikata: 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Št. 404-08-325/2002-2 Ob-79321
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve: raziskovalni

nalogi s področja požarne varnosti:
a) elektrika kot vzrok požara,
b) uspešnost intervencije v tunelih.
a) Elektrika kot vzrok požara
Namen
Namen naloge je ugotoviti število poža-

rov v Sloveniji, ki jih je povzročil električni
tok, natančnejša klasifikacija vzrokov za na-
stanek teh požarov in študija zaščite pred
požari zaradi električnega toka.

Cilji
Velik del požarov, ki nastanejo v objektih

ali prometnih sredstvih, se začne zaradi na-
pake na električni napravi ali napeljavi. Večji
del teh požarov bi verjetno lahko preprečili
s pravilnim vzdrževanjem električne nape-
ljave in električnih naprav. Cilj naloge je
obravnava vzrokov za napake in predlog re-
šitve za zmanjšanje le-teh.

Ostale zahteve naročnika
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Ponudnik mora potek izdelave naloge
razdeliti na posamezne faze, katere opre-
deli časovno in finančno.

Naloga mora zadoščati veljavnim predpi-
som s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami s poudarkom na požar-
nem varstvu in veljavnim predpisom stroke
s področja naloge.

Izdelek mora biti predan v pisni in elek-
tronski obliki ter pripravljen za objavo na
spletnih straneh naročnika. Izbrani ponu-
dnik mora pripraviti predstavitev naloge in
morebitno usposabljanje uporabnikov na-
loge.

b) Uspešnost intervencije v tunelih
Namen
Namen naloge je opredeliti minimalne

kritične dolžine tunela in ustrezne odzivne
čase pri intervencijah v tunelih. Hkrati pa je
potrebno določiti ustrezno opremo glede
na kritične dolžine tunelov in usposoblje-
nost enote ali enot, ki intervenira na določe-
ni intervenciji. Zagotavljanje varnosti pa po-
meni vedno kombinacijo aktivnih in pasivnih
ukrepov za varnost v tunelih.

Cilji:
– analiza pasivne in aktivne varnosti tu-

nelov v tujini,
– analiza pasivne in aktivne varnosti tu-

nelov doma,
– primerjalna analiza varnosti tunelov do-

ma in v tujini,
– določitev osnovnih kategorij tunelov in

razdelitev tunelov v RS glede na varnostne
zahteve,

– analiza opremljenosti, kadrovske se-
stave in usposobljenosti gasilskih enot gle-
de na kategorijo tunela,

– določitev opremljenosti, kadrovske se-
stave in usposobljenosti gasilskih enot gle-
de na kategorijo tunela,

– izdelava predloga mreže gasilskih enot
za zagotavljanje ustrezne varnosti v tunelih v
RS.

Ostale zahteve naročnika
Ponudnik mora potek izdelave naloge

razdeliti na posamezne faze, katere opre-
deli časovno in finančno.

Naloga mora zadoščati veljavnim predpi-
som s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami s poudarkom na požar-
nem varstvu in veljavnim predpisom stroke
s področja naloge.

Naloga mora biti pripravljena v pisni in
elektronski obliki ter v primerni obliki za ob-
javo na spletnih straneh naročnika. Izbrani
ponudnik mora pripraviti predstavitev razi-
skovalne naloge in morebitno usposablja-
nje uporabnikov naloge.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi na posamezno na-
logo pod točko a) ali b).

5. Kraj izvedbe: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kar-
deljeva ploščad 21, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: december 2002
– december 2004 oziroma po ponudbi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za

obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteve za razpisne dokumentacije: kon-
taktni osebi: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48.

Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Sonja Jeko-
vec, tel. 01/471-23-57.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 318/2002-ODP) na račun
0110006370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS 318/2002 ODP – raziskovalni nalo-
gi s področja požarne varnosti“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2002 ob 12. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni predvide-
no.

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

1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospe-
lih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca o plačilni sposobnosti;

2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov;

3. da potrjuje zahtevano veljavnost po-
nudbe in rok plačila iz razpisne dokumenta-
cije;

4. da potrjuje, da je vsebina naloge skla-
dna z veljavnimi predpisi s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami s pou-
darkom na požarnem varstvu in veljavnim

predpisom stroke s področja naloge ter, da
izpolnjuje ostale zahteve naročnika;

5. da bo podpisal in žigosal ponudbo-
cene;

6. da bo podpisal in žigosal vzorec po-
godbe.

Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega po-
goja, se ponudba izloči.

15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka storitve oziroma
do dokončne izdelave naloge. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma
do 30. 11. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb:

Zap. Ocenjevalna merila Utež
št.

1 uporabnost naloge za
naročnike 0,50

2 ponujena cena 0,40
3 končni rok izdelave 0,10

Skupaj 1,00

Naročnik bo javno naročilo po posamez-
ni nalogi oddal ponudniku, ki bo predložil
ekonomsko najugodnejšo ponudbo za po-
samezno nalogo, to je tista, ki bo dosegla
največje skupno število točk vseh ocenje-
valnih meril.

Izračun števila točk po navedenih kri-
terijih:

1. Uporabnost naloge za naročnike

Ocena Kriterij

1-5 večja je uporabnost naloge, večje
je število dobljenih točk

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

2. Ponujena cena

Ocena Kriterij

5 najnižja ponujena cena

do 4,99
najnižja ponujena cena x ocena 5

-----------------------------------------------------
ponujena cena

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

3. Ponujeni končni rok izdelave

Ocena Kriterij

5 najkrajši ponujeni končni rok
izdelave

do 4,99

najkrajši ponujeni končni rok
izdelave x ocena 5

---------------------------------------------------------------------
ponujeni rok izdelave

Dobljeno  oceno  se  pomnoži  z  utežjo
in dobi število točk za to ocenjevalno me-
rilo.

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

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS
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Ob-79342
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport.

2. Naslov naročnika: Oddelek za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Res-
ljeva 18, Ljubljana, tel. 306-40-10,
306-40-26, telefaks 306-40-12.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zavarovalniške
storitve za potrebe Oddelka za predšol-
sko vzgojo, izobraževanje in šport, Od-
delka za kulturo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 do
31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18/I., soba 103, Marko Veber.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 10. 2002,
od 8. do 12. ure, po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Resljeva 18/I., Ljub-
ljana, soba 101.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2002 ob 11. uri.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve 10. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena zavarovanja 70 točk,
– čas, potreben za izplačilo odškodnine

5 točk,

– razmerje med čistimi in tehničnimi re-
zervacijami 15 točk,

– stopnja pokritosti kratkoročnih obvez-
nosti 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za predšolsko vzgojo,

izobraževanje in šport

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-79208
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, pp

260, 1000 Ljubljana, faks 01/520-57-04,
tel. 01/244-14-32.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gojišča,
serumi in testi.

(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po sklopih:

– gojišča z letno ocenjeno vrednostjo
25,000.000 SIT,

– serumi z letno ocenjeno vrednostjo
10,000.000 SIT,

– testi z letno ocenjeno vrednostjo
25,000.000 SIT.

Zainteresirani ponudnik mora zagotoviti
sposobnost dobave 30% letne količine
sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 21. 12.
2002, sukcesivna dobava, tri leta v razdob-
jih, določenih z razpisno dokumentacijo.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Inštitut za varova-
nje zdravja Republike Slovenije, vloži-
šče,Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Radelj
Rozenka, tel. 01/244-14-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan; naročnik prosi za predho-
dno telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT; ob dvigu
razpisne dokumentacije mora zainteresira-
ni ponudnik predložiti fotokopijo potrdila o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije
na transakcijski račun naročnika št.:
01100-6030926242, pri UJP.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Inštitut za varovanje zdravja Repu-
blike Slovenije, Trubarjeva 2, pp 260, 1000
Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 1,000.000 SIT, če se prijava zainteresi-
ranega ponudnika nanaša na celotno javno
naročilo oziroma na vse sklope.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni 60 dnevni plačilni rok, 0,02 cassa
sconta za vsak dan predčasnega plačila,
predpisi, ki veljajo za posredne proračun-
ske porabnike.

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

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

a) dovoljenje upravnega organa za pro-
met z zdravili in medicinskimi pripomočki,

b) bančna garancija za resnost ponud-
be, če se prijava zainteresiranega ponudni-
ka nanaša na celotno javno naročilo,

c) 60 dnevni plačilni rok z 0,02 cassa
sconta za vsak dan predčasnega plačila ob-
veznosti,

d) izjava o zagotovitvi 30% letnih potreb
naročnika za posamezni sklop,

e) izjava o dobavi blaga fco sedež naroč-
nika,

f) izjava o zagotovitvi minimalnega
3-dnevnega roka za dobavo najmanj 10%
letnih količin blaga za posamezni sklop,

g) najmanj 3 strokovna priporočila za
zadnja 3 leta (1999 do vključno 2002).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 9. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve 21. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2002.
Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

Ob-79209
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, pp

260, 1000 Ljubljana, tel. 01/244-14-32,
faks 01/520-57-30.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stekleni,
plastični in drugi potrošni laboratorijski
material.

(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljive so prijave za celotno
javno naročilo ali za posamezne sklope:
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ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji

Št. 371-02-52/02-0406 Ob-79110
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/369-5596.
3. Navedba določbe Zakona o javnih

naročilih, po kateri poteka postopek:
1. točka 2. odstavka 20. člena ZJN-1.

4. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
vozila karavan na 4 kolesni pogon – 4
vozila za potrebe pravosodnih organov.

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

5. Kraj dobave: Republika Slovenija.
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 10. 2002 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: javno odpiranje ponudb bo
25. 10. 2002 ob 9. uri v prostorih Mini-
strstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub-
ljana, II. nad. soba št. 72.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ku-
pnina bo plačana v roku od 30 do 60 dni
po prejemu računa in s strani odgovorne
osebe pravosodnih organov podpisane in

– steklovina z letno ocenjeno vrednostjo
7,5 mio SIT,

– plastika z letno ocenjeno vrednostjo
10 mio SIT,

– drugi potrošni laboratorijski material z
letno ocenjeno vrednostjo 28 mio SIT.

Zanteresirani ponudnik mora zagotoviti
sposobnost dobave 30% letne količine
sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 21. 12.
2002, sukcesivna dobava, tri leta v razdob-
jih, določenih v razpisni dokumentaciji.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Inštitut za varova-
nje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva
2, Ljubljana, Radelj Rozenka, vložišče, tel.
01/244-14-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13.
ure, vsak delovni dan, prosimo za telefon-
sko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT; ob dvigu
razpisne dokumentacije mora zainteresira-
ni ponudnik predložiti fotokopijo potrdila o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije
na transakcijski račun naročnika št.
01100-6030926242, pri UJP.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 11. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Inštitut za varovanje zdravja Repu-
blike Slovenije, Trubarjeva 2, pp 260, 1000
Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vre-
dnosti 1,000.000 SIT, če se prijava ponu-
dnika nanaša na celotno javno naročilo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje  na  določila  v  predpisih:
minimalni  60  dnevni  plačilni  rok,  0,02
cassa  sconta  za  vsak  dan  predčasnega
plačila,  predpisi,  ki  veljajo  za  finančno
poslovanje  posrednih  proračunskih  po-
rabnikov.

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

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

a) bančna garancija za resnost ponud-
be, če se prijava nanaša na celotno javno
naročilo,

b) 60-dnevni plačilni rok z 0,02 cassa
sconta za vsak dan predčasnega plačila ob-
veznosti,

c) izjava o zagotovitvi 30% letnih potreb
naročnika za posamezni sklop,

d) izjava o dobavi blaga fco sedež naroč-
nika oziroma njegove dislocirane enote,

e) izjava o zagotovitvi minimalnega tri (3)
dnevnega roka za dobavo najmanj 10% let-
nih količin blaga za posamezni sklop,

f) najmanj 5 strokovnih priporočil za zad-
nja 3 leta (1999 do vključno 2002),

g) izjava po Zakonu o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o

sposobnosti dajanja tehničnih informacij in
zagotovitvi garancij.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 9. 12. 2002, odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma 21. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2002.
Inštitut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

Št. 315 Ob-79215
1. Naročnik: ZZV Koper.
2. Naslov naročnika: Vojkovo nabrežje

4A, Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kemikali-

je – gojišča – pomožna sredstva v sani-
tarni kemiji.

(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov ali za posamezne artikle v
sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261 – 6030716108, sklic na
št. 50015-315.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: v razpisni doku-
mentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

ZZV Koper
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 1-09-2-0159/02 Ob-79119
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne

storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52.

3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1. PC računalniki: 15 kosov,
– sklop 8. tiskalniki matrični: 15 ko-

sov,
– sklop 9. brezprekinitveni sistemi za

napajanje: 15 kosov,
– sklop 19. modemi: 15 kosov,
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Pre-

doslje 39, 4000 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1. PC računalniki: Anni d.o.o.,

Podutiška 92, 1000 Ljubljana,
– sklop 2. tiskalniki matrični: Select Teh-

nology d.o.o, Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
– sklop 9. brezprekinitveni sistem za na-

pajanje: Unistar LC d.o.o., Slomškova 27-
29, 1000 Ljubljana,

– sklop 19. modemi: PCX Computers,
Stegne 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1. PC računalniki: 3,317.110

SIT brez DDV,
– sklop 2. tiskalniki matrični: 2,213.700

SIT brez DDV,
– sklop 9. brezprekinitveni sistem za na-

pajanje: 903.879 SIT brez DDV,
– sklop 19. modemi: 508.500 SIT brez

DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1. PC računalniki: 4,049.245

SIT brez DDV, 3,317.110 SIT brez DDV,
– sklop 2. tiskalniki matrični: 2,557.500

SIT brez DDV, 2,213.700 SIT brez DDV,
– sklop 9. brezprekinitveni sistem za na-

pajanje: 1,260.000 SIT brez DDV, 903.879
SIT brez DDV,

– sklop 19. modemi: 620.400 SIT brez
DDV, 508.500 SIT brez DDV.

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

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št.19 z dne 16. 3. 2001, Ob-45107.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS

žigosane dobavnice oziroma primopredaj-
nega zapisnika. Računi in dobavnice so
izdani ločeno glede na lokacije pravosod-
nih organov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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 po-
djetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik 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 poslo-
vanja, izdan s strani pristojne izpostave Dav-
čnega urada RS.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila in potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, Oddelka za kazensko evidenco. Pre-
dložitev samo enega dokumenta ne bo po-
menilo 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 pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem.

13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, v kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika.

13.7.1. Za pravne osebe.
13.7.1.1. Obrazec BON-1/P za gospo-

darske družbe oziroma ustrezen obrazec
BON-1 za druge pravne osebe (zavodi, in-
štituti) s podatki in kazalniki za leto 2001 ter
obrazec BON-2 za gospodarske družbe in

za druge pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Opozorilo: Ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nado-
mestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost
pri naročanju bonitete poslovanja).

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, o pov-
prečnem mesečnem stanju sredstev na tran-
skacijskem računu za obdobje zadnjih šest-
ih 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 zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval 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 obraz-
ce-reference s strani naročnikov.

13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor kako-
vosti.

13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zago-
tavljanje kakovosti (opis, predložijo se mo-
rebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
standardih.) ter morebitnih študijskih in razi-
skovalnih zmogljivosti.

13.8.4. Izjava ponudnika, da zagotavlja
minimalno 5 lastnih in pooblaščenih servi-
sov v RS in spisek lastnih in pooblaščenih
servisov po zaporednih številkah.

13.9. Izjava ponudnika, da bo vozila do-
bavil v roku 3 dni po sklenitvi pogodbe.

13.10. Potrdilo Carinske uprave RS, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz na-
slova 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 poo-
blaščeni uradni prodajalec vozil, ki jih po-
nuja.

13.12. Izpolnjevanje vseh ostalih pogo-
jev navedenih v razpisni dokumentaciji.

14. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena.

V primeru, da več ponudnikov ponudi
enako skupno ceno, bo naročnik izbral kot
najugodnejšo tisto ponudbo, pri kateri bo
ponudnik za zahtevani dve referenci, po vre-
dnosti v njunem seštevku, izkazal višjo vred-
nost.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Ur. l. RS, št. 80, z dne
13. 9. 2002, popravek v Ur. l. RS, št. 81, z
dne 20. 9. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 371-01-6/2002 Ob-79120
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 1. 8. 2002, popravek

20. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kraj dobave je na lokacijah Državnega
tožilstva RS, Državnega pravobranilstva RS
in Senata za prekrške RS.

Vrsta in količina blaga:

Spec. Kol. Predmet Blagovna znamka Model (Opcija)

06A 2 optični čitalnik CANON D1250U2
23P 3 strežnik IBM x-SERIES 8646-31X
05A 20 laserski tiskalnik LEXMARK LEXMARK 2490
03B 102 barvni zaslon 17" SAMSUNG SAMSUNG SYNCMASTER 757DFX
05D 10 laserski tiskalnik KYOCERA MITA KYOCERA FS-1900 (B1)
23R 8 strežnik DELL POWER EDGE 1500SC
02A 15 standardni prenosni računalnik IBM ThinkPad A31
23T 12 strežnik DELL POWER EDGE 1500SC
05D 30 laserski tiskalnik LEXMARK T520 (DOS, kod. tab. 437+852)
07Ab 2 enota CD-RW – vgradna MITSUMI MITSUMI CR480ATE
05D 30 laserski tiskalnik LEXMARK T520 (B8, CP852, ISO Latin2)
03E 16 LCD zaslon 15'’ MIRO FP156
07B1 5 preklopnik/konzola Auto 4*2
07E 70 preklopnik ročni

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot najugodnejša je za vsa-
ko vrsto razpisane opreme štela ponudba,
kjer je skupna cena opreme najnižja. Izbrani
ponudniki so ponudili najnižjo skupno ceno
za posamezno opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Avtotehna Biro d.o.o, Celovška cesta
175, Ljubljana – 06A,

– ITS Intertrade Sistemi d.d., Leskovško-
va 6, Ljubljana – 23P, 05A,

– Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Me-
stni log 55, Ljubljana – 03B,

– SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o.,
Tržaška cesta 116, Ljubljana – 05D(opc.),

– Unistar LC, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana – 23R, 02A, 23T, 05D(opc.),
05D(opc.), 07Ab 03E, 07B1, 07E.

7. Pogodbena vrednost:
– Avtotehna Biro d.o.o. – 54.980 SIT,
– ITS Intertrade Sistemi d.d. –

6,295.068 SIT,
– Marand Inženiring d.o.o. – 5,253.000

SIT,
– SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o.

– 2,739.840 SIT,
– Unistar LC, d.o.o. – 44,221.770,80

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: javni razpis

je izvedel Center vlade za informatiko po
pooblastilu.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: javni razpis je izvedel Center vlade
za informatiko po pooblastilu.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je izvedel Center vlade
za informatiko po pooblastilu.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. RS 43-44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 2652-65/02 Ob-79121
1. Naročnik: Znanstveno-raziskovalno

središče Republike Slovenije, Koper.
2. Naslov naročnika: Garibaldijeva ulica

18, 6000 Koper.
3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tekočinski kromatograf, Znanstve-
no-raziskovalno središče Republike Slove-
nije Koper – laboratorijska enota: LABS,
Zelena ulica 8, 6310 Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: cena, tehnične pre-
dnosti, servis, reference proizvajalca, zago-
tavljanje rezervnih delov, garancijska doba.
Skladno z razpisanimi merili je izbrani ponu-
dnik dosegel najvišje število točk, to je 70
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Chemass d.o.o., Baz-
nikova 40, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
16,687.077,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 18,282.966,60 SIT, 11,765.652 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 10. 2002.
Znanstveno-raziskovalno središče RS,

Koper

Št. 658/02 Ob-79122
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, elektronski naslov: uprava
@ Pb-Vojnik.si.

3. Datum izbire: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 11. 2002 do 31. 12.

2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: Era d.d., Velenje, Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

– 2. skupina: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje,

– 3. skupina: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 752.420,38 SIT,
– 2. skupina: 936.360,68 SIT,
– 3. skupina: 4,594.768,27 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. skupina: 917.272,92 SIT,

752.420,38 SIT,
– 2. skupina: 1.363.389,30 SIT,

936.360,68 SIT,
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– 3. skupina: 4.904.319,35 SIT,
4.594.768,27 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 17123-03-308/1-02 Ob-79131
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava ži-
vil za Debeli rtič, in sicer: sadje in zele-
njava – zamrznjen program.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve pozval 2 kandidata. Na poziv sta se od-
zvala oba kandidata, ki sta pravočasno pre-
dložila svoji ponudbi. V ponudbi enega od
kandidatov niso bili prisotni vsi zahtevani
dokumenti, zato je bila le-ta izločena iz na-
daljnjega postopka. Ponudba drugega kan-
didata je bila pravilna. Pogajanja so poteka-
la po merilu cena. Naročnik je oddal naroči-
lo kandidatu iz 6. točke te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost je 1,673.634,20 SIT z vklju-
čenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan 18. 3. 2002

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 28/02-22 Ob-79139
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-

sto, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Kandijska cesta 4,

8000 Novo mesto, faks 07/332-21-16,
e-mail.zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel.
07/391-67-03.

3. Datum izbire: 30. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava ultrazvočnega aparata za di-
agnostiko obolenj srca, ožilja in orga-
nov trebušne votline, Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena 60%,
– kompletnost ponudbe 20%,

– servis 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: ELMED Aleš Gospo-
darič s.p., Goriška ulica 6, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 32,457.600
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,794.000 SIT, 25,630.000 SIT brez
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 1/2001 Ob-79140
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-23-400, faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: splošni pisarniški material in predpi-
sani obrazci, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: Piramida d.o.o., Zagorje,
MK trgovina d.d., Ljubljana,

– skupina B: DZS Divizija trgovina d.d.,
Ljubljana, MK trgovina d.d., Ljubljana,

– skupina C: DZS Divizija trgovina d.d.
Ljubljana, Piramida d.o.o., Zagorje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 1,270.139,41 SIT,

1,299.270,72 SIT,
– skupina B: 453.153,66 SIT,

828.664,61 SIT,
– skupina C: 752.296,05 SIT,

799.865,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina A: 1,696.708,20 SIT,

1,270.139,41 SIT,
– skupina B: 892.082,04 SIT,

453.153,66 SIT,
– skupina C: 850.572,10 SIT,

752.296,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42230.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 2/2001 Ob-79141
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.

2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.
1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-23-400, faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pralna in čistilna sredstva, papirna
konfekcija in vrečke iz plastičnih mate-
rialov. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: Ecolab d.o.o. Maribor;
MBS d.o.o. Piran,

– skupina B: Ecolab d.o.o. Maribor;
Dentacom d.o.o. Velenje,

– skupina C: Paloma d.d. Sladki vrh; Eu-
ropap d.o.o. Ljubljana,

– skupina D: E.L.F. Lampret Franc
Šmartno pri Slovenj Gradcu; MBS d.o.o.
Piran.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A. 2,008.020 SIT,

2,739.392,14 SIT,
– skupina B: 1,026.420 SIT,

1,186.258,20 SIT,
– skupina C: 1,911.788,40 SIT,

2,108.254,94 SIT,
– skupina D: 1,169.520 SIT,

1,929.417 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 3,566.781,12 SIT,

2,008.020 SIT,
– skupina B: 2,680.366,08 SIT,

1,026.420 SIT,
– skupina C: 2,314.822,36 SIT,

1,911.788,40 SIT,
– skupina D: 1,929.417 SIT,

1,169.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42231.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 3/2001 Ob-79142
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

1, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-23-400, faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Splo-
šna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A: Mlekarna Celeia d.o.o. Pet-
rovče; Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,

– skupina C: Koroške pekarne d.d. Dra-
vograd; Klasje d.d. Celje,

– skupina D: Žito d.d. Ljubljana; Merca-
tor d.d. Ljubljana; Mlinotest d.d. Ajdovšči-
na,
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– skupina E: Kmetija Grace Vuhred; KZ
Laško z.o.o. Laško,

– podskupina F/a: Celjske mesnine
d.d. Celje; Koroško kmetijska gozdarska za-
druga z.b.o Slovenj Gradec,

– podskupina F/b: Ljubljanske mle-
karne d.d. Ljubljana, Ribarnica Popič Pavel
s.p. Slovenj Gradec,

– podskupina F/c: Celjske mesnine
d.d. Celje; Koroško kmetijska gozdarska za-
druga z.b.o. Slovenj Gradec; Pivka d.d. Ko-
šana,

– podskupina F/d: Perutnina Ptuj,
d.d.; Koroško kmetijska gozdarska zadruga
z.bo.o. Slovenj Gradec,

– skupina G: Ribarnica Popič Pavel s.p.
Slovenj Gradec; Ljubljanske mlekarne d.d.
Ljubljana,

– skupina H: Era d.d. Velenje; Mercator
d.d. Ljubljana; Droga d.d. Izola; Kolinska
d.d. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 6,430.561,62 SIT,

6,790.124,22 SIT,
– skupina C: 3,788.078,02 SIT,

3,794.875,98 SIT,
– skupina D: 1,372.983,18 SIT,

1,629.104,79 SIT, 1,379.094,54 SIT,
– skupina E: 553.350 SIT, 587.542,25

SIT,
– podskupina F/a: 11,047.502,55

SIT, 11.130,188,28 SIT,
– podskupina F/b: 1,045.490,21

SIT, 1,051.050,32 SIT,
– podskupina F/c: 2,529.661,23

SIT, 2,628.824,09 SIT, 982.905,18 SIT,
– podskupina F/d: 3,349.901,97

SIT, 3,379.968,67 SIT,
– skupina G: 2,077.175,78 SIT,

2,665.923,77 SIT,
– skupina H: 8,892.462,81 SIT,

8,929.699,24 SIT, 2.096.755,77 SIT,
3,160.558,78 SIT,

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 7,434.364,26 SIT,

6,430.561,62 SIT,
– skupina C: 4,547.535 SIT,

3,788.078,02 SIT,
– skupina D: 1,721.616,70 SIT,

1,372.983,18 SIT,
– skupina E: 697.465,13 SIT, 553.350

SIT,
– podskupina F/a: 11,250.836.98

SIT, 11,047.502,55 SIT,
– podskupina F/b: 1,051.050,32

SIT, 1,045.490,21 SIT,
– podskupina F/c: 3,371.304,95

SIT, 2,529.661,23 SIT,
– podskupina F/d: 3,943.241,27

SIT, 3,349.901,97 SIT,
– skupina G: 2,665.923,77 SIT,

2,077.175,78 SIT,
– skupina H: 8,929.699,24 SIT,

8,892.462,81 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42232.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 091-10-14/02 Ob-79144
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sistem za ciklično obremenjeva-
nje trdnih zobnih tkiv in dentalnih ma-
terialov. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– obveznosti z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: MI-STAR II d.o.o., Tbi-
lisijska 85, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,428.300
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,520.782 SIT (z DDV),
17,428.300 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postop-
ku s pogajanji v skladu s 1. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Ob-79145
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– Samsung SyncMaster 171S LCD,

1 kom, kraj dobave Maribor,
– prenosni računalnik, 3 kom, kraj

dobave Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Marand Inženiring, d.o.o., Cesta v

Mestni log 55, Ljubljana,
– Liko Pris, d.o.o., Podjetje za računal-

ništvo in industrijske sisteme.
7. Pogodbena vrednost:
– Marand Inženiring d.o.o.,

159.459,60 SIT,
– Liko Pris, d.o.o., 1,634.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Šifra Cena DDP naročnik Cena DDP naročnik
opreme (kos) - Marand (kos) Liko Pris, d.o.o.

inženiring d.o.o.

02A 511.553,96 SIT 544.800 SIT,
03F 159.459,60 SIT 214.680 SIT

Opomba:
Šifra opreme:
– 02A – standardni prenosni računalnik,
– 03F – LCD zaslon 17",
– 04A – preprosti top za prezentacijo.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za oddajo javnega naročila za sklop
04A je bil postopek razveljavljen in nato po-
novljen postopek oddaje javnega naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43-44, z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 10. 2002.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet,

Direkcija za železniški promet

Št. 30/02 Ob-79143
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava relejnih zaščit in prenapeto-
stnih odvodnikov, objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ABB d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
10,798.814,80 SIT (47.298,23 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 10. 2002.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-79155
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. Datum izbire: 12. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sistem za avtomatsko izvajanje imu-
nocitokemičnih reakcij.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena aparata
skupaj z vrednostjo reagentov in etiket
100%. Naročnik je prejel tri pravočasne in
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pravilno opremljene ponudbe. Naročnik je
eno ponudbo zavrnil kot nepravilno, ker ne
ustreza vsem tehničnim specifikacijam, za-
htevanih v razpisni dokumentaciji. Naročnik
je med preostalima dvema ponudbama iz-
bral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A-Ž Consulting d.o.o.,
Miklošičeva 38, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,215.900
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 15,909.250 SIT; 12,607.001,52
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 404-08-116/2002-18 Ob-79184
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
A) sredstva in oprema za nastanitev:
A.1.) komplet za razsvetljavo (notranji) –

10 kompletov,
A.2.) komplet za razsvetljavo (zunanji) –

5 kompletov,
A.3.) naprava za prečiščevanje vode – 1

kos;
B) elektroagregati:
B.1.) elektroagregati – 10 kosov,
B.2.) agregat 30kW prevozni – 4 kosi;
C) sredstva in oprema za RKB zašči-

to:
C.1.) komplet za zatesnitev iztekanja ne-

varnih snovi – 1 kos,
C.2.) maska zaščitna otroška – 500 ko-

sov,
C.3.) maska zaščitna za dojenčke – 360

kosov,
C.4.) aparat dihalni izolirni in rezervna

jeklenka – 3 kompleti.
Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvoz-

na pot b.š., Ljubljana – Šentvid
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral najugo-
dnejšega ponudnika za posamezno pozicijo
na podlagi izpolnjevanja tehničnih zahtev na-
ročnika in najnižje cene za posamezne po-
zicije predmeta javnega naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A) sredstva in oprema za nastanitev:
A.1.) komplet za razsvetljavo (notranji):

Protel d.o.o., Tacenska 95, 1000 Ljublja-
na,

A.2.) komplet za razsvetljavo (zunanji):
Protel d.o.o., Tacenska 95, 1000 Ljublja-
na,

A.3.) naprava za prečiščevanje vode: MF
Plus d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana;

B) elektroagregati:
B.1.) elektroagregati: Elektronabava

d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
B.2.) agregat 30kW prevozni: ponudni-

ka se ne izbere, ker je naročnik pridobil le
eno pravilno ponudbo;

C) sredstva in oprema za RKB zaščito:
C.1.) komplet za zatesnitev iztekanja ne-

varnih snovi: ponudnika se ne izbere, ker je
naročnik pridobil le eno pravilno ponudbo,

C.2.) maska zaščitna otroška: Arex
d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej,

C.3.) maska zaščitna za dojenčke: po-
nudnika se ne izbere, ker je naročnik prido-
bil le eno pravilno ponudbo,

C.4.) aparat dihalni izolirni in rezervna
jeklenka: ponudnika se ne izbere, ker je
naročnik pridobil le eno pravilno ponudbo.

7. Pogodbena vrednost:
A) sredstva in oprema za nastanitev:
A.1.) komplet za razsvetljavo (notranji):

3,720.000 SIT,
A.2.) komplet za razsvetljavo (zunanji):

13,470.000 SIT,
A.3.) naprava za prečiščevanje vode:

4,019.806,80 SIT;
B) elektroagregati:
B.1.) elektroagregati: 6,480.000 SIT;
C) sredstva in oprema za RKB zaščito:
C.2.) maska zaščitna otroška:

15,306.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) sredstva in oprema za nastanitev:
A.1.) komplet za razsvetljavo (notranji):

3,794.400 SIT; 3,720.000 SIT,
A.2.) komplet za razsvetljavo (zunanji):

13,739.400 SIT; 13,470.000 SIT,
A.3.) naprava za prečiščevanje vode:

6,525.892,80 SIT; 4,019.806,80 SIT;
B) elektroagregati:
B.1.) elektroagregati: 6,676.800 SIT;

6,480.000 SIT;
C) sredstva in oprema za RKB zaščito:
C.2.) maska zaščitna otroška:

50,509.632 SIT; 15,306.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 10. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 07/2002 Ob-79186
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237.

3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ekstra lahko kurilno olje in plinsko
olje D-2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– sposobnost in usposobljenost (v I. fazi),
– cena (v II. fazi).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana, Du-
najska c. 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 61,857.430
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 64,800.900 SIT; 61,857.430 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50351.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Univerza v Mariboru

Št. 40/02 Ob-79199
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-13, faks 01/588-92-27.

3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava motornih vozil, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel samo eno
pravilno ponudbo, zato je zaključil posto-
pek brez izbire najugodnejšega ponudnika.
Postopek oddaje predmetnega javnega na-
ročila se ponovi pod enakimi pogoji z upoš-
tevanjem vseh zakonskih rokov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 10. 2002.
Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

Št. 3248/02 Ob-79289
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala – 2, v
obdobju 2002/2003:

– splošni pisarniški material (po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji),

– material za pisarniški tisk (po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (70% de-
lež),
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– rok plačila (10% delež),
– popust na uradni cenik za blago izven

specifikacije (10% delež),
– potrjene reference (7% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: splošni pisarniški material: MK

Birooprema, d.d., Dunajska cesta 121,
1113 Ljubljana,

– sklop 2: material za računalniški tisk:
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, 1538 Ljubljana,
Divizija trgovina, Šmartinska 152, Hala

XII, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: splošni pisarniški material:

skupna ponudbena vrednost znaša
15,379.882,98 SIT (z DDV),

– sklop 2: material za računalniški tisk:
skupna ponudbena vrednost znaša
21,858.894,03 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: splošni pisarniški material:

22,381.250 SIT (brez DDV),
12,816.569,15 SIT (brez DDV),

– sklop 2: material za računalniški tisk:
21,035.755 SIT (brez DDV),
18,215.745,03 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 14. 10. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 17123-06-308/12-02 Ob-79294
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je izdelava in
dobava delov policijskih uniform, in si-
cer:

Sklop Naziv artikla

1 Uniforma delovna
3 Srajca zimska modra – dolgi rokav

Srajca poletna modra – kratek rokav
Srajca poletna bela – kratek rokav
Srajca letna siva – dolgi rokav

4 Hlače zimske
Hlače poletne

5 Čevlji nizki moški – poliuretanski podplat
Čevlji nizki moški – usnjen podplat

6 Čevlji polvisoki moški
7 Čevlji terenski
11 Kombinezon za motorista
13 Uniforma delovna – kombinezon
14 Čelada za motorista zaprta z mikrokomb.
15 Rokavice zimske – usnjene
17 Podobleka termo
18 Jopič vetrni
19 Suknjič delovni

Sklop Naziv artikla

20 Nogavice poletne
Nogavice zimske
Dokolenke

21 Pulover zimski moder
Pulover poletni

22 Kombinezon negorljiv
23 Vreča spalna
24 Kravata modra – samovezna

Kravata modra – regatka
25 Vezeni emblemi in našitki
26 Tkani emblemi in našitki

Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-
deve, Vodovodna 93a, Ljubljana

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
24 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb. Ena ponudba ni bila predložena pra-
vočasno, zato jo je naročnik neodprto vrnil
ponudniku. Naročnik je ugotovil, da v eni
ponudbi niso prisotni vsi zahtevani doku-
menti, zato je bila izločena iz nadaljnjega
postopka. Naročnik je za posamezen sklop
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
na podlagi meril: cena, finančno stanje po-
nudnika, fiksnost cen in urejenost sistema
kakovosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklope 1, 4, 15, 18 in 19:
UNI&FORMA d.o.o., Ljubljanska c. 48,
1236 Trzin,

– za sklop 17: Ika Ajdovščina d.d., To-
varniška c. 24, 5270 Ajdovščina,

– za sklope 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 20,
21, 22, 23, 24, 25 in 26 javni razpis ni
uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 znaša

55,903.680 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 4 znaša

105,105.132 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 15 zna-

ša 18,404.256 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 17 zna-

ša 12,211.200 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 18 zna-

ša 13,813.800 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 19 zna-

ša 17,255.040 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 61,814.400 SIT z DDV,

55,903.680 SIT z DDV,
– za sklop 4: 108,476.052 SIT z DDV,

105,105.132 SIT z DDV,
– za sklop 15: 19,154.016 SIT z DDV,

18,404.256 SIT z DDV,
– za sklop 17: 16,536.000 SIT z DDV,

12,211.200 SIT z DDV,
– za sklop 18: 15,687.840 SIT z DDV,

13,813.800 SIT z DDV,
– za sklop 19: 17,255.040 SIT z DDV,

17,001.600 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65306.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002,
Ob-64458.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 01/02 Ob-79297
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup strežnikov z zunanjim diskov-
nim poljem, RISC arhitekture z AIX 5.1
operacijskim sistemom, za podporo
RTGS sistemu in integracija v obstoječe
okolje – Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Simt d.o.o., Grosuplje,
Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
35,686.234,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2; pravilnih:
2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 41,989.382 SIT, 35,686.234,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Banka Slovenije

Ob-79307
1. Naročnik: Slovenska kinoteka.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva cesta

38, 1000 Ljubljana, marjan.rozman@kino-
teka.si.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in namestitev kinematograf-
ske opreme za projiciranje in ozvočenje
(projektor, ozvočenje, platno in pripa-
dajoča oprema) za umetniški kino »Kino
ljubljanski dvor« na Kolodvorski ulici 13,
1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SOUND ENG. & DE-
SIGN, Boris Kutin, s.p., Petrovičeva 19,
1110 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,172.694
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,570.615 SIT, 16,172.694 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Slovenska kinoteka

Št. 799-03-1/01-3113 Ob-79310
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljub-

ljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava čistil in sredstev
za osebno higieno zaprtih oseb, zavodi
za prestajanje kazni zapora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. čistila: Fripak d.o.o., Maribor
(20,096.841,66 SIT)

2. sredstva za osebno higieno: Tehno-
chem d.o.o., Ljubljana (13,461.915 SIT).

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. čistila: 27,637.372,33 SIT in

20,096.841,66 SIT,
2. sredstva za osebno higieno:

14,820.374 SIT in 13,461.915 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001, Ob-50932.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

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. 35103-06-/2002 Ob-79100
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ul. Franca Barleta

23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/27-80-100, faks 04/25-21-027.

3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dobava in montaža opre-
me za večnamensko športno dvorano.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Boza, d.o.o., Bevkov
trg 6, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 91,995.720
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 103,309.008 SIT, 91,995.720 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-79113
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik d.o.o.,Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste in ko-
munalnih vodov Frančiška rov – Gvido.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, rok izvedbe, plačilni po-
goji, fiksnost cen in garancijska doba. Izbra-
ni ponudnik je bil izbran na osnovi nižje
ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podje-
tje Zasavje Trbovlje, d.d., Savinjska cesta
15, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 107,928.290
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 41,440.000 SIT
brez DDV.

9. Število prejetih ponudb: 3 (od teh 1
nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 108,597.552,80 brez DDV;
107,928.290 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 64000-00011/2001 Ob-79114
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.
3. Datum izbire: 7. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
OŠ Blanca – gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in referen-
ce s področja gradenj objektov družbene-
nega standarda.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica
d.d., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost:
274,327.556,45 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 342,126.973,40 SIT,
274,327.556,45 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 4 z dne 18. 1.
2002, Ob-62537.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Občina Sevnica

Ob-79115
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8, Izola.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja I. faze čistilne
naprave kapacitete 600 enot v območju
UN Korte.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stavbenik, gradbeništvo
d.o.o., Ul. 15 maja 16, Koper.

7. Pogodbena vrednost:
46,883.906,75 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 53,892.075,12 SIT;
46,883.906,75 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 10. 2002.

Občina Izola

Ob-79116
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8 Izola.
3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja fekalne in mete-
orne kanalizacije v območju UN Korte –
področje Žaneštra – Čedlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ECO TIM Corporation
d.o.o., Krožna cesta 56, Koper.

7. Pogodbena vrednost: 107,138.424
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 153,303.004,62 SIT,
107,138.424 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 10. 2002.

Občina Izola

Št. 041/2002-1 Ob-79117
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: projektiranje, konstruk-
cija, dograditev, adaptacija in garancij-
sko vzdrževanje lokalnih računalniških
omrežij – Systimax.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izvedel posto-
pek s pogajanji po predhodni objavi, ker je
pri javnem naročilu RTV
006/2002-1L-POG/G prejel eno pravoča-
sno in eno nepravočasno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Perftech d.o.o., Pot na
lisice 4, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 18,000.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po kosovnici: 2,436.764,40 SIT,
1,747.711,47 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 37 z dne 26. 4. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 17123-03-308/31-01 Ob-79130
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: predmet javnega razpisa
je rušenje obstoječega stanovanjskega
objekta in izgradnja novega objekta, v
katerem bosta locirani Policijska posta-
ja in Policijska prometna postaja Mur-
ska Sobota, in sicer izvedba gradbeno obrt-
niških del, zunanje ureditve, strojnih inštala-
cij in elektro inštalacij, kot sledi:

I. gradbeno obrtniška dela,
II. zunanja ureditev,
III. strojne inštalacije,
IV. elektro inštalacije.
Kraj izvedbe: Policijska postaja Murska

Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 5
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
so ponudbe pravilne. Naročnik je izbral eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo, kot je na-
vedeno v 6. točki te objave, in sicer ponud-

bo, ki je ustrezala merilom: cena, strokovna
priporočila, reference kadrov in finančno
stanje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Anchi Inženiring d.o.o.,
Bistriška c. 99, 2319 Poljčane.

7. Pogodbena vrednost: ponudbena
vrednost je 599,818.354,01 SIT z vključe-
nim DDV. Pogodbena vrednost za obdobje
2002–2003 je 229,954.418,02 SIT z
vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo po-
dizvajalca, in sicer 50% od skupne ponud-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 671,766.676,99 SIT z vključenim
DDV, 599,818.354,01 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Ob-67774 in v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 31. 5. 2002, Ob-70100.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9. 2002,
Ob-54498.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 351-03-6/02-3145 Ob-79137
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,

9240 Ljutomer, tel. 02/584-90-40.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija, adapta-
cija in novogradnja Osnovne šole Ivana
Cankarja Ljutomer.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, reference in terminska prilagoditev iz-
vedbe organizaciji pouka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis GP Gradnje Ptuj,
d.d.

7. Pogodbena vrednost: 469,132.279
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 556,853.340,95 SIT, 469,132.279
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2002.

Občina Ljutomer

Št. 344-04-3/2002 Ob-79152
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače.
3. Datum izbire: 13. 9. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev LC 340150 Pla-
nica–Loka, odsek Kobalej–Cveček.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, plačilni po-
goji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 36,288.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 48,566.136,84 SIT, 36,288.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 23 z dne 15. 3.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Občina Rače-Fram

Št. 21/2002 Ob-79138
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško (tel. 07/480-23-45, faks
07/492-15-28).

3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: inspekcija

zvarnih spojev dna bazena za izrabljeno
gorivo v NEK.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: specifična storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Q-Techna, d.o.o., CKŽ
135e, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 42,300.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,300.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 10. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 371-04-14/02-0402 Ob-79160
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba požarno javljal-
ne naprave v sodni palači v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
tista ponudba, ki ustreza naslednjim meri-
lom: cena 85%, splošni garanjcijski rok za
skrite napake 10% in garancijski rok glede
morebitnih napak v izvedbi gradnje 5%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška ce-
sta 143, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
20,462.411,66 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najnižje in najvišje po-

nudbe: 26,835.208,80 SIT,
20,462.411,66 SIT, z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu RS: /

13. Števika objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 34406-3/2002 (1019) Ob-79162
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Občina Lenart, Trg

osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.

3. Datum izbire: 12. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev občinskih cest
v Občini Lenart za l. 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena upoštevajoč
vse popuste.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. sklop: LC 203-450 Lormanje – Strma
gora; L = 1400 m, š = 3 m, Cestno podjetje
Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Ma-
ribor

2. sklop: JP 703-041 Pesjak – Zg. Voli-
čina (Vogrin); L = 1250 m, š = 3 m, Cestno
podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30,
2000 Maribor,

3. sklop: JP 703-092 Zg. Voličina – Zg.
Gorca, L = 380 m, š = 3, Cestno podjetje
Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Ma-
ribor,

5. sklop: JP 703-890 Zg. Verjane –
Obrat, Sv. Trojica; L = 2150 m, š = 3 m,
Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova uli-
ca 30, 2000 Maribor,

6. sklop JP 703-962 Osek – Kozarski
vrh; L = 550 m, š = 3 m, Cestno podjetje
Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Ma-
ribor,

7. sklop LC 203-360 Brengova –
Osek-Ločki vrh-Negova; L = 570 m, š = 3
m, Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor,

8. sklop: JP 704-071 Porčički vrh-Gla-
denberg (Postružnik) (Odsek 1+2); L = 400
m + 700 m, š = 3 m,Cestno podjetje Mari-
bor, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor,

9. sklop: JP 703-320 Jurovska cesta –
Jurovski dol; L = 2372 m, š = 3 m,Cestno
podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30,
2000 Maribor,

10. sklop: JP 703-312 Žice-Sr. Gaste-
raj-Zg. Gasteraj (odsek do Rotman); L =
900 m, š = 3m, Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor,

11. sklop: JP 703-330 Malna – Črnčec;
L = 550 m, š = 3 m, Cestno podjetje Mari-
bor, d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor,

12. sklop: ureditev dostopne ceste k
OŠ v Jurovskem dolu (cesta, obračališče
bus, parkirišče). Cestno podjetje Ptuj, Za-
grebška c. 49a, 2250 Ptuj,

13. sklop: izdelava odcepa Gorjup – No-
vak v Lenartu; L = 50 m, š = 2,5 m Cestno
podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: LC 203-450 Lormanje – Strma

gora; L = 1400 m, š =3 m, 23,280.000
SIT,

2. sklop: JP 703-041 Pesjak- Zg. Voliči-
na (Vogrin); L = 1250 m, š = 3 m,
18,600.000 SIT,

3. sklop: JP 703-092 Zg. Voličina – Zg.
Gorca, L = 380 m, š = 3 m, 7,560.000 SIT,

5. sklop: JP 703-890 Zg. Verjane –
Obrat, Sv. Trojica; L = 2150 m, š = 3 m,
30,240.000 SIT,

6. sklop JP 703-962 Osek – Kozarski
vrh; L = 550 m, š = 3 m, 7,440.000 SIT,

7. sklop LC 203-360 Brengova –
Osek-Ločki vrh-Negova; L = 570 m, š =
3 m, 7,680.000 SIT,

8. sklop: JP 704-071 Porčički vrh-Gla-
denberg (Postružnik) (Odsek 1+2); L =
400 m + 700 m, š =3 m, 7,020.000 SIT,

9. sklop: JP 703-320 Jurovska cesta –
Jurovski dol; L = 2372 m, š = 3 m,
39,600.000 SIT,

10. sklop: JP 703-312 Žice-Sr. Gaste-
raj-Zg. Gasteraj (odsek do Rotman); L =
900 m, š =3 m, 7,680.000 SIT,

11. sklop: JP 703-330 Malna – Črnčec;
L = 550 m, š =3 m, 7,440.000 SIT,

12. sklop: ureditev dostopne ceste k
OŠ v Jurovskem dolu (cesta, obračališče
bus, parkirišče), 2,632.509,20 SIT,

13. sklop: izdelava odcepa Gorjup – No-
vak v Lenartu; L = 50 m, š = 2,5 m, 600.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: vsa dela po vseh
sklopih bodo izvedena brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: LC 203-450 Lormanje – Strma

gora; L =1400 m, š =3 m (35,300.506,80
SIT; 23,280.000 SIT),

2. sklop: JP 703-041 Pesjak – Zg. Voli-
čina (Vogrin); L =1250 m, š = 3m
(28,942.840,80 SIT; 18,600.000 SIT),

3. sklop: JP 703-092 Zg. Voličina – Zg.
Gorca, L = 380 m, š =3 m (11,960.910
SIT; 7,560.000 SIT),

5. sklop: JP 703-890 Zg. Verjane –
Obrat, Sv. Trojica; L = 2150 m, š = 3 m
(44,271.828 SIT; 30,240.000 SIT),

6. sklop JP 703-962 Osek – Kozarski
vrh; L = 550 m, š = 3 m (13,057.051,96
SIT; 7,440.000 SIT),

7. sklop LC 203-360 Brengova –
Osek-Ločki vrh-Negova; L = 570 m, š =3 m
(13,775.877,99 SIT; 7,680.000 SIT),

8. sklop: JP 704-071 Porčički vrh-Gla-
denberg (Postružnik) (Odsek 1+2); L = 400
m + 700 m, š = 3 m (10,480.836 SIT;
7,020.000 SIT),

9. sklop: JP 703-320 Jurovska cesta –
Jurovski dol; L = 2372 m, š = 3 m
(61,315.968 SIT; 39,600.000 SIT),

10. sklop: JP 703-312 Žice-Sr. Gaste-
raj-Zg. Gasteraj (odsek do Rotman); L =

900 m, š = 3 m (12,137.002,02 SIT;
7,680.000 SIT),

11. sklop: JP 703-330 Malna – Črnčec;
L = 550 m, š = 3 m (12,599.098,80 SIT;
7,440.000 SIT),

12. sklop: ureditev dostopne ceste k
OŠ v Jurovskem dolu (cesta, obračališče
bus, parkirišče) (4,403.982 SIT;
2,632.509,20 SIT),

13. sklop: izdelava odcepa Gorjup – No-
vak v Lenartu; L = 50 m, š = 2,5 (1,201.044
SIT; 600.000 SIT).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: 4. sklop: parkirišče pri pokopališču
v Voličini – dela niso bila oddana zaradi
potrebe po pridobitvi dodatnih zemljišč in
tehnične dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 2. 8.
2002, Ob-75082.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Občina Lenart

Ob-79202
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija

106, 2241 Spodnji Duplek.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba obnovitvenih del
na občinskih cestah Mala Zimica –
Spodnja Korena in Stražišče v dolžini
1560 metrov.

5. Merilo za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila naslednja:

– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni rok,
– garancijski rok.
Posamezna merila so bila točkovana, iz-

bran je bil ponudnik, ki je zbral največje
skupno število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d.,
Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
22,673.402,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,465.384,48 SIT,
22,673.402,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu RS: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum poslane  zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2002.

Občina Duplek

Št. 35203-6/2002 Ob-79204
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 02/53-11-00.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Žitne ulice v
Murski Soboti z ureditvijo javne razsvet-
ljave – II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– reference,
– garancijski rok,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
Zbrano največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad Gradnje
d.o.o. Bakovska cesta 31, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
20,826.661,48 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 26,619.391,01 SIT,
20,828.661,48 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, Ob-71299.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 6. 2001.

Občina Murska Sobota

Št. 351-00/02 Ob-79288
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Triglavska cesta

35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.
04/577-01-00.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prizidek k Osnovni šoli
dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bis-
trici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 50 točk,
– garancijski roki – 10 točk,
– reference – 10 točk,
– dodatne finančne ugodnosti – 30 točk,

doseženo najvišje število točk po naštetih
merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
90,237.185,81 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 78%.

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

be: 91,230.811,20 SIT, 84,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Občina Bohinj

Št. 018057 Ob-79219
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: I. faza javnega razpisa
za izvajanje gradenj in obnov vodovo-
dnega in kanalizacijskega omrežja, gra-
denj in obnov črpališč, vodohranov, či-
stilnih naprav do 10.000 EE in ostalih
objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema na območju Ljub-
ljane z okolico.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: popravlja se naziv in na-
slov naslednjih dveh izbranih ponudnikov:

za sklop A – gradnja in obnova vodovo-
dnega omrežja s hišnimi priključki, vključno
z montažnimi deli:

– KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljublja-
na,

– Mont Grad, d.o.o., Cesta dveh cesar-
jev 172, 1000 Ljubljana;

za sklop B – gradnja in obnova kanaliza-
cijskega omrežja z navezavami na hišne pri-
ključke, vključno z montažnimi deli:

– KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana,
– Mont Grad, d.o.o., Cesta dveh Cesar-

jev 172, 1000 Ljubljana;
za sklop C – gradbena dela pri gradnji in

obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi pri-
ključki in kanalizacijskega omrežja z nave-
zavami na hišne priključke, brez montažnih
del:

– KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana,
– Mont Grad, d.o.o., Cesta dveh Cesar-

jev 172, 1000 Ljubljana;
za sklop D – montažna dela pri gradnji in

obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi pri-
ključki:

– Mont Grad, d.o.o., Cesta dveh Cesar-
jev 172, 1000 Ljubljana;

za sklop E – gradnja in obnova črpališč,
vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE
in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in
kanalizacijskega sistema:

– Mont Grad, d.o.o., Cesta dveh Cesar-
jev 172, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sposobnost je ponudnikom podelje-
na za dobo do treh let. Seznam usposoblje-
nih ponudnikov bo veljal tudi za Mestno ob-
čino Ljubljana.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002, Ob-66572.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 83 z dne, 27. 9.
2002, št. 017967.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2002.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-79243
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova voziščne konstruk-
cije na odseku avtoceste A1 0054 Loga-
tec–Unec od km 0,000 do km 2,000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
roč7. ilo dodeljeno: J.V. Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, Ljubljana + Pri-
morje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
134,995.888,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 140,578.269,60 SIT,
134,995.888,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

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

Ob-79286
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova meteorno kana-
lizacijskega kanala od naselja A. Kaple
do AMD, kraj izvedbe je Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– rok plačila,
– fiksnost cen,
– garancijska doba.
Izvajalec je bil izbran na podlagi najnižje

ponujene cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost:
18,669.353,58 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 28,959.288,96 SIT brez DDV,
18,669.353,58 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 36 Ob-79118
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: preprojekti-

ranje poštni center Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: pogajanja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Komuna projekt Maribor,
Partizanska cesta 3, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 39,317.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2269 Ob-79128
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

ukrepov zaščite blaga v skladiščih pred
škodljivci (dezinsekcija, deratizacija) za
čas od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po postopku s pogajanji je
bila izbrana ponudba po utemeljenih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DDD d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 60-61 z dne 12. 7. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 2269 Ob-79129
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

kontrole blaga last Zavoda RS za bla-
govne rezerve za čas od 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po postopku s pogajanji je
bila izbrana ponudba po utemeljenih meri-
lih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inspect d.o.o., Ljubljana,
Jakšičeva 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 91,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2002.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 64-04-15/2002-27 Ob-79187
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,

8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

rednih prevozov učencev Osnovne šole
Belokranjskega odreda Semič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih po-
gojev; postopek za dodelitev naročila se
zaključuje brez dodelitve naročila, ker nista
bili pridobljeni dve pravilni ponudbi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2002.

Občina Semič

Ob-79190
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.

2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,

obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 2 – zidarstvo, Splošna
bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidarstvo Herman Vocov-
nik, s.p., Lackova 17a, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,174.504,40
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,284.189,20 SIT z DDV;
2,174.504,40 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklene za čas od 18. 9.
2002 do 30. 9. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.

Datum odposlanja zahteve za objavo:
11. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-79200
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava “To-

pografskega posnetka stanja za izven-
nivojska križanja na progi Zidani Most–
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri dodelitvi naročila so bila,
skladno z razpisno dokumentacijo (22. člen
navodil ponudnikom – Knjiga I.), uporablje-
na naslednja merila:

– višina ponudbene cene – vplivnost
70%,

– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 18%,

– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 12%.

Na podlagi zgoraj navedenih meril je bilo
ugotovljeno, da je ponudba izbranega po-
nudnika najugodnejša.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,638.877
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponud: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,720.000 SIT, 3,638.877 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Ob-79201
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, tel. 02/2341-452, tel.
02/2341-410.

3. Datum izbire: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: “izdelava

projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) za 18 av-
tomatskih zavarovanj cestno železniških
nivojskih prehodov (NPr) na celotnem
področju Slovenskih železnic”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– všina ponudbene cene – vplivnost 80%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

vplivnost 10%,
– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-

nost 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP informatika inženiring,
d.o.o., Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
63,617.999,59 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 45,209.999,59 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 67,587.959,59 SIT;
63,617.999,59 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 49/2925/2002 Ob-79205
1. Naročnik: Elektro Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dij za potrebe GJS PEE, in sicer:
1. izdelava metodologije strateškega

vzdrževanja prenosnega omrežja z upošte-
vanjem zanesljivostno ekonomskih parame-
trov učinkovitosti,

2. analiza slovenskega prenosnega
omrežja za leto 2002,

3. razvoj metod in orodij za določitev
ekonomske in tehnične upravičenosti vla-
ganj v prenosne objekte,

4. povečanje učinkovitosti prenosnih
omrežij z vpeljavo monitoringa termičnih
obremenitev, 3. del (zaključni del),

5. izgradnja meteorološkega monitorin-
ga prenosnega omrežja, 2. del,

6. koordinacija izolacije pri 110 kV nad-
zemnih vodih,

7. analiza uporabnosti on-line diagnostič-
nih naprav za optimiranje diagnostike ener-
getskih transformatorjev,

8. izdelava globalne ocene stanja in pre-
ostale življenjske dobe energetskih transfor-
matorjev v PEE,

9. možnosti za omejevanje neželenih
pretokov moči v prenosnem omrežju EES
Slovenije,

10. programski paket PEPSI (projekt
ELES-ovega Prenosa Slovenije).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(40%), zagotavljanje kvalitete in celovitost
izdelave študije (50%), reference ponudni-
ka za predmet naročila (10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: študija št. 1: ABB, d.o.o.,
Toplarniška, 1000 Ljubljana; št. 3: ABB,
d.o.o., Toplarniška, 1000 Ljubljana; št. 7:
Korona, d.d., Cesta v Mestni log 88a, 1000
Ljubljana; št. 9: Korona, d.d., Cesta v Me-
stni log 88a, 1000 Ljubljana. Za študije pod
zaporedno št. 2, 4, 5, 6 in 8 je prispela
samo po ena ponudba, zato razpis ni uspel
– naročnik lahko na podlagi ZJN-1 pristopi
k postopku s pogajanji. Za študijo pod za-
poredno št. 10 sta prispeli dve ponudbi, ki
sta neprimerni – za študijo št. 10 se razpis
ponovi.

7. Pogodbena vrednost: št. 1:
23,343.096 SIT, št. 3: 10,221.660 SIT;
št. 8: 11,760.000 SIT; št. 9: 10,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za študijo
št. 1: 2; št. 2: 1; št. 3: 4; št. 4: 1; št. 5: 1;
št. 6: 1; št. 7: 4; št. 8: 1; št. 9: 3; št. 10: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za št. 1: 23,343.096 SIT, 22,200.000
SIT; št. 3: 21,642.000 SIT, 10,221.660
SIT; št. 7: 13,800.000 SIT, 11,760.000
SIT; št. 9: 23,826.000 SIT, 10,200.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 025-49/2002-13 Ob-79218
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: servisno

vzdrževanje in popravila kopirnih, foto-
kopirnih strojev ter telefaksov Geodet-
ske uprave Republike Slovenije (po sklo-
pih).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 80 točk, od-
zivni čas od 0 do 10 točk, reference od 0
do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop 1: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Canon odda podjetju: AT Biro-
tehna d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 175,
Ljubljana;

– za sklop 2: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Minolta odda podjetju: Aleš Slu-
ga s.p., Biroservis Sluga, Partizanska cesta
35, Celje;

– za sklop 3: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Metem: ni ponudb, naročilo ne
bo oddano;

– za sklop 4: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Meta: ni ponudb, naročilo ne bo
oddano;

– za sklop 5: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Nashuatec je prispela ena po-
nudba, naročilo ne bo oddano;

– za sklop 6: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Ricoh odda podjetju: Aleš Slu-
ga s.p., Biroservis Sluga, Partizanska cesta
35, Celje;

– za sklop 7: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Olivetti odda podjetju: AT Biro-
tehna d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 175,
Ljubljana;

– za sklop 8: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Gorenje: ni ponudb, naročilo ne
bo oddano;

– za sklop 9: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Xerox je prispela ena ponudba,
naročilo ne bo oddano;

– za sklop 10: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Ecodiazo: ni ponudb, naročilo
ne bo oddano;

– za sklop 11: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Elsi Copy: ni ponudb, naročilo
ne bo oddano;

– za sklop 12: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Oce: ni ponudb, naročilo ne bo
oddano;

– za sklop 13: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Rowe: ni ponudb, naročilo ne
bo oddano;

– za sklop 14: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Superdiazo: ni ponudb, naroči-
lo ne bo oddano;

– za sklop 15: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Panasonic je prispela ena po-
nudba, naročilo ne bo oddano;

– za sklop 16: servisno vzdrževanje stro-
jev znamke Kingtel Caller Id System: ni po-
nudb, naročilo ne bo oddano.

7. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
4,370.000 SIT; za sklop 2: 2,925.000 SIT,
za sklop 6: 2,745.413,64 SIT; za sklop 7:
700.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: za sklop 1:
4, za sklop 2: 2, za sklope 3, 4, 8,
10,11,12,13,14,16 ni bilo ponudb, za sklo-
pe 5, 9 in 15 po 1 ponudba za sklop 6: 2,
za sklop 7: 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: cene so bile priložene v cenikih.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
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Št. 110-1/02 Ob-79244
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PDG in PZR za gradnjo dela protihrupne
zaščite na cesti A2 Ljubljana Brdo–Ko-
zarje in razcep Kozarje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
je bila najnižja ponudbena cena ob izpolnje-
vanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Ulica gradnikove brigade 51, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
18,876.616,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,174.352,00 SIT,
18,876.616,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79245
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektov PGD, PZI in PZR – nadgradnja TK
omrežja ob AC Primorski krak.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja ponudbena cena ob izpolnje-
vanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Fotona d.o.o., Stegne 7,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,371.750
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 30,960.000 SIT, 8,371.750 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 10. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 22/2002 Ob-79287
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

AS-Built načrtov v letu 2002 in 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi tehničnih in organiza-
cijskih zmogljivosti, možnosti optimizacije
resursov oziroma osebja in upoštevanje prin-
cipov, ki so določeni s samim programom
fizičnega varovanja NEK, je navedeno stori-
tev možno izvesti le z izbranim izvajalcem.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elmont, d.o.o., Krško,
C.K.Ž. 135 E, Krško.

7. Pogodbena vrednost: 22,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-79299
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Upra-

va Republike Slovenije za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana, telefon: 01/47-34-600,
faks 01/431-60-35.

3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

usposabljanja za letališkega kontrolorja
zračnega prometa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenjevanje po-
nudb so obsegala:

– skupno ceno za predmet razpisa,
– reference ponudnika za podobna dela

in termin usposabljanja.
Izbrani ponudnik je v skladu z merili za

ocenjevanje ponudb zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PAN AM International Fli-
ght Academy, 5000 NW 36th St., Miami,
FL 33266-0920, USA.

7. Pogodbena vrednost: 99.164 EU.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119.670 EU, 69.570 EU.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 020/2002 Ob-79306
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljublja-
na.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: najem zuna-

njih prevozov.
– sklop A: kombi 8+1 sedež,
– sklop B: kamion-tovorni-do 5 ton,
– sklop C: kombi-furgon-za prevoz tovora,
– sklop Č: mali avtobus do 25 sedežev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba za
sklope:A, B,Č, za sklop C naročnik skladno
z 76. členom ZJN1 ni izbral najugodnejše-
ga ponudnika,ker se je javil en sam ponu-
dnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A:
1. Avtoprevoznik Fortuna Vinko s.p., Bra-

tov Martinec 23 Ljubljana,
2. Avtoprevozništvo Režen Zdravko s.p.

Mlakarjeva 38, Trzin,
3. Prevoz stvari in oseb Korenin Janez

s.p., Grič 12, Ljubljana,
4. Prevoz stvari in oseb Korenin Aleš

s.p., Grič 12, Ljubljana.
– sklop B: Avtoprevoznik Fortuna Vinko

s.p., Bratov Martinec 23, Ljubljana.
– sklop Č: Petektours Petek Bojan s.p.,

Delavska ul. 21, Ljubljana-Polje.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: ca. 30,000.000 SIT,
– sklop B: ca. 5.500.000 SIT,
– sklop Č: ca. 6,000.000 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 025-15/2002-29 Ob-79309
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: za zadnji sklop: 5. 9.
2002.

4. Vrsta in obseg storitev: izbira doba-
vitelja pisarniškega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 60 točk, do-
bavni rok od 0 do 30 točk, reference od 0
do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Celje: DZS založništvo in trgovina d.d.,
Divizija trgovina, Mali trg 6,1000 Ljubljana,

2. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Koper: DZS založništvo in trgovina d.d.,
Divizija trgovina, Mali trg 6, 1000 Ljubljana,

3. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Kranj: Perfect d.o.o., Betonova 13a,
4000 Kranj,
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4. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Ljubljana: DZS založništvo in trgovina
d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, 1000 Ljub-
ljana,

5. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Maribor: DZS založništvo in trgovina d.d.,
Divizija trgovina, Mali trg 6, 1000 Ljubljana,

6. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Murska Sobota: Mladinska knjiga Biroo-
prema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana,

7. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Nova Gorica: DZS založništvo in trgovina
d.d., Mali trg 6, 1000 Ljubljana,

8. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Novo mesto: Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana,

9. za potrebe Območne geodetske upra-
ve Ptuj: Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana,

10. za potrebe Območne geodetske
uprave Sevnica: Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana,

11. za potrebe Območne geodetske
uprave Slovenj Gradec: Mladinska knjiga –
Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana,

12. za potrebe Območne geodetske
uprave Velenje: DZS založništvo in trgovina
d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,1000 Ljub-
ljana,

13. za potrebe Glavnega urada Geodet-
ske uprave Republike Slovenije Mladinska
knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. Območna geodetska uprava Celje:

4,650.000 SIT;
2. Območna geodetska uprava Koper:

2,742.030 SIT;
3. Območna geodetska uprava Kranj:

3,924.000 SIT;
4. Območna geodetska uprava Ljublja-

na: 7,460.000 SIT;
5. Območna geodetska uprava Maribor:

2,900.000 SIT;
6. Območna geodetska uprava Murska

Sobota: 4,000.000 SIT;
7. Območna geodetska uprava Nova Go-

rica: 2,400.000 SIT;
8. Območna geodetska uprava Novo

mesto: 3,350.000 SIT;
9. Območna geodetska uprava Ptuj:

2,200.000 SIT;
10. Območna geodetska uprava Sevni-

ca: 1,950.000 SIT;
11. Območna geodetska uprava Slovenj

Gradec: 3,200.000 SIT;
12. Območna geodetska uprava Vele-

nje: 1,070.648 SIT;
13. Glavni urad:12,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: za območja

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, po 2 ponud-
bi; za 6, 7 in 13 po 1 ponudba, v ponovlje-
nem postopku pa za območje 6 in 13 po 2
ponudbi, za 7 1 ponudba – naročilo odda-
no v postopku s pogajanji.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1: 10,342.705 SIT, 7,173.600 SIT;
2: 10,423.726 SIT, 9,558.439 SIT;
3: 4,867.879 SIT, 3,270.000 SIT;
4: 8,870.505 SIT, 6,253.336 SIT;
5: 2,870.480, 2,498.537 SIT;

6: 4,929.131 SIT, 4,410.241 SIT;
7: postopek s pogajanji;
8: 4,241.945 SIT, 4,231.921 SIT;
9: 5,318.539 SIT, 4,140.385 SIT;
10: 4,084.520 SIT, 3,222.064 SIT;
11: 5,337.982 SIT, 4,685.633 SIT;
12: 14,801.189 SIT, 12,943.086 SIT,
13: 17,958.048 SIT, 14,502.960 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je ponovljen dvakrat.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 27/2002 Ob-79123
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ve-

lenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, tel.
03/896-16-44, faks 03/896-16-54, e-ma-
il: marko.vucina@velenje.si.

3. Predmet natečaja: urbanistična, ar-
hitekturna in krajinska ureditev okolice
Velenjskega in Škalskega jezera – idej-
no programska zasnova.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Mestna občina Vele-
nje, Urad za okolje in prostor, predstojnik:
Marko Vučina, univ. dipl. inž. arh., tel.
03/896-16-44, faks 03/896-16-54, e-ma-
il: marko.vucina@velenje.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in pridobijo dodatne in-
formacije: od 10. do 12. ure, v tajništvu
Urada za okolje in prostor Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (nakazilo na
podračun pri UJP Žalec, št.
01333-0100018411; sklic: 28
76333-7130007-21111102), s pripisom
natečaj.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do
12. ure, v vložišče Mestne občine Velenje,
ali po pošti.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje, glavna pisarna, soba
št. 10.

Ponudba mora biti vložena v zaprtem in
zapečatenem ovoju z jasnim napisom “Javni
natečaj – ne odpiraj, ponudba!”. Natečajno
gradivo je možno poslati po pošti vendar
mora ponudba prispeti najkasneje do 15. 1.
2003.

6. Kjer je mogoče, navesti, ali je nate-
čaj rezerviran za določene poklice: da, v

smiselni uporabi določil Zakona o urejanju
prostora (ZUreP) in Zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor (ZUN).

7. Merila za ocenjevanje ponudb: po
merilih v razpisni dokumentaciji!

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: seznam čla-
nov žirije je v razpisni dokumentaciji!

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: ne.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:

1. nagrada: 2,000.000 SIT,
2. nagrada: 1,300.000 SIT,
3. nagrada: 800.000 SIT.
Predvideni so morebitni dodatni odkupi

kvalitetnih rešitev: 300.000 SIT (največ trije
odkupi!).

Vrednosti nagrad in odkupov so bruto
oziroma vključujejo DDV.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vseh udeležencev natečaja: ne.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: ne.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: ne.

14. Dan objave predhodnega razpisa:
ni.

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

Mestna občina Velenje

Podelitev koncesij

Ob-79124
Na podlagi določil 133. in 70. člena Za-

kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00
in 102/00) izdaja župan Občine Trzin

obvestilo

Občina Trzin je na podlagi razpisa, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 59 z dne
8. 10. 2002, s podpisom koncesijske po-
godbe, oddala koncesijo za opravljanje go-
spodarske javne službe »dimnikarstvo«.
Koncesija je bila podeljena Dimnikarstvu Iz-
tok Polak s.p., Tunjiška 11, Kamnik.

Občina Trzin

Javni razpisi

Popravek

Ob-79319
V javnem razpisu za zbiranje zahtevkov

za dodelitev nepovratnih sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
za leto 2002, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002, Ob-78655,
se prvi in tretji odstavek VII. točke spremeni
tako, da se pravilno glasi:

VII. Rok in način vložitve zahtevkov
Zahtevki s predpisano razpisno doku-

mentacijo morajo prispeti najpozneje do 28.
10. 2002 do 15. ure, na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

Odpiranje vlog bo 29.10.2002.
Občina Črnomelj
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Obvestilo

Št. 126/2002 Ob-79298
Agencija Republike Slovenije za kmetij-

ske trge in razvoj podeželja in Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja objavljata zaključek Javnega razpisa za
dodeljevanje sredstev, kot pomoč za nado-
mestilo škode, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 66, z dne 26. 7. 2002,
Ob-74884.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja

Ob-79257
Žirija javnega anonimnega natečaja za

avtorska dela z glasbenega (instrumental-
no/vokalno/scensko delo) in literarnega po-
dročja (dramsko/pesniško/prozno delo),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 13 z
dne 15. 2. 2002 objavlja

izid natečaja
Na natečaj je prispelo 68 del. Žirija je

sklenila, da prve in druge nagrade ne bo
podelila. Tretjo nagrado prejme delo z na-
slovom Whispered by the perfumed breath
of silence. Avtor naj pošlje ali prinese četrti
izvod skupaj s svojimi osebnimi podatki (ime
in priimek, naslov stalnega bivališča, dav-
čna številka, bančni račun) na Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo

Razveljavitev

Št. 3350-2/2002-47 Ob-79250
V Uradnem listu RS, št. 52 z dne 14. 6.

2002 je bil objavljen javni razpis za sofinan-
ciranje razvoja akademskih omrežij in vse-
bin v univerzitetnih okoljih 2002-1.

Zaradi postopkovnih napak pri izvedbi
razpisa se postopek navedenega javnega
razpisa razveljavi.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 3350-19/2002-5 Ob-79251

Javni razpis
za sofinanciranje razvoja omrežij in

vsebin v univerzitetnih okoljih za leto
AOV 2002-2.

1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-
ka:

Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slove-
nija, tel.: 01/478 8000, faks
01/478-83-75, http://mid.gov.si, e-pošta:
mid@gov.si

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:

a) Predmet
Namen projekta sofinanciranja je razvoj

novih in nadgradnja obstoječih kapacitet za
medomrežno in medračunalniško povezo-
vanje. Sem spada sofinanciranje aktivne in
pasivne telekomunikacijske opreme za po-
vezovanje računalniških sistemov, kakor tu-
di sofinanciranje projektov, ki bodo tej in
drugim že obstoječim telekomunikacijskim

zmogljivostim dodala informacijsko vsebino.
Sem štejemo predvsem projekte, ki študen-
tom in zaposlenim omogočajo lažje in kvali-
tetnejše delo ter lajšajo dostop do podat-
kov.

Vsebinsko je razpis razdeljen na dva dela:
a) razvoj omrežij za medomrežno in med-

računalniško povezovanje.
Prvi del razpisa je namenjen sofinancira-

nju nakupa nove in nadgradnje obstoječe
strojne opreme za izvedbo računalniških po-
datkovnih povezav.

b) razvoj vsebin za medomrežno delo.
Drugi del razpisa je namenjen razvoju

lastnih aplikativnih rešitev, ki bodo olajševa-
le ali omogočale kvalitetnejše in bolje do-
stopno delo študentom in zaposlenim na
fakultetah.

Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnemu koli komercialne-
mu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v upo-
rabo drugim, komercialnim uporabnikom.

b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le ponu-

dniki ali skupine ponudnikov, ki se ne ukvar-
jajo s tržno proizvodnjo blaga ali storitev in
so organizirani v:

– organizacijske enote posamezne višje
ali visokošolske institucije. Sem štejejo po-
samezni laboratoriji, katedre ali njihove sku-
pine,

– višje ali visokošolske institucije ali nji-
hove skupine univerze;

– univerze
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo

le programe, ki so koordinirani in zaključeni
v času od 1. 1. 2002 do 7. 3. 2003, in ki
so namenjeni delovanju njih samih.

Prijavitelj mora za izvajanje programa za-
gotoviti najmanj 50% sredstev iz virov zunaj
ponudnika.

c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

a) število končnih uporabnikov rešitve,
b) skladnost infrastrukturne in vsebinske

komponente projekta,
c) kakovost predlagane tehnološke reši-

tve,
d) pomen nakupa opreme z vidika raz-

vojnih ciljev prijavitelja,
e) preglednost, ekonomičnost in realnost

finančne konstrukcije,
f) vključenost prijavitelja v programe IST.
Vsa navedena merila so podrobneje

opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
80,000.000 SIT (z besedami: osemdeset
milijonov tolarjev), izplačljivih v letu 2003.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane enofazno. Naloge mo-
rajo biti izvedene do 7. 3. 2003. Z izvedbo
del je pogojeno izplačilo dodeljenih sred-
stev. Le-ta se porabijo v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vloži-

šče Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje
do 29. 10. 2002, do 10. ure, ne glede na
način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno posla-
ti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – Sofinanciranje razvoja omrežij in
vsebin v univerzitetnih okoljih AOV 2002-2”.

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene in pravočasno predložene
naročniku.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 29. 10. 2002
ob 12. uri.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacij-
sko družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
torka 29. 10. 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-83, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: dr. Miro-
slav Kranjc, e-pošta: miro.kranjc@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporoče-
nega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Ob-79296
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02 in 80/02), Pravilnika o finan-
ciranju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in
46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in zna-
nosti (Ur. l. RS, št. 19/00, MP 4/00) in na
podlagi Programa sodelovanja v znanosti in
tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ukrajine za obdobje 2002–2005, z
dne 12. 7. 2002, Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Ukrajino v

letih 2003 in 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in ukrajinskih raziskoval-
cev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne
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projekte in sicer: krajši obiski do 14 dni in
daljši obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske v okviru projektov sofinan-
ciralo v naslednji višini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih v Ukrajini;

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevni-
ce za ukrajinske raziskovalce ob obiskih v
Sloveniji (kratki obiski do 14 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 400 USD mesečno v SIT
(za namene dnevnic) za ukrajinske razisko-
valce (dolgi obiski od 1 do 3 mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne pro-
jekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehno-
loškega razvoja in predstavitev), oziroma s
strani Ministrstva za gospodarstvo sofinan-
cirane razvojno – tehnološke projekte (na-
vesti šifre in naslove projektov), ki zagotav-
ljajo osnovni vir financiranja predvidenih ra-
ziskav.

5. Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih biotehnologije, informacijskih te-
hnologij, novih materialov, matematike, fizi-
ke, študij znanstveno-tehnološke politike,
ekologije in zaščite okolja, medicine, nano-
tehnologij ter družbenih in humanističnih
ved.

6. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-
datki o vlagatelju, nosilcih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove referen-
ce,

b) kratka življenjepis slovenskega in ukra-
jinskega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

7. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in /ali aplikativ-

nost raziskav,
– potencialne možnosti za vključitev v ra-

ziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma

gospodarstvu,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.

9. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2003.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega so-
delovanja med Republiko Slovenijo ter Ukra-
jino v letih 2003 in 2004«, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Slavi Krušič, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 2. decembra 2002
do 14. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
petek, 6. decembra 2002 ob 9. uri.

14. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni po odločitvi slovensko-ukra-
jinskega odbora za znanstveno in tehnolo-
ško sodelovanje, predvidoma do konca ja-
nuarja 2003.

15. Ukrajinski partner mora prav tako
oddati vlogo na pristojno ministrstvo v Ukra-
jini, in sicer na Ministrstvo za šolstvo in zna-
nost, Oddelek za mednarodno znanstveno
in tehnično sodelovanje, Kijev.

16. Razpisna dokumentacija bo po obja-
vi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg
OF 13, tel. 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel.
01/478-46-71).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 0216-496/2002 Ob-79318
Na podlagi določil 64. člena Zakona o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (Uradni list Republike Slovenije, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99,
99/01 in 60/02) in Splošnega dogovora za
pogodbeno leto 2002 (v nadaljnjem bese-
dilu: dogovor 2002), določenega dne 23.5.
2002, upravni odbor Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije objavlja

razpis
programov zdravstvenih storitev za

bolnišnice
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih

storitev v obveznem zdravstvenem zavarova-
nju, katerega nosilec in izvajalec je zavod.

Na programe iz 2. točke tega razpisa se
lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, go-
spodarske družbe in drugi zavodi ter pravne
osebe, ki imajo dovoljenje in koncesijo za
opravljanje javne zdravstvene službe in še
nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: zavod). Izvajalcem, ki so skle-
nili pogodbo z zavodom že v letu 2001, pa
bo Zavod, v skladu z 31. členom dogovora
2002, ponudil sklenitev nove pogodbe.

2. Zavod objavlja razpis za vse progra-
me zdravstvenih storitev, ki jih opravljajo bol-
nišnice.

Za Republiko Slovenijo je obseg pro-
gramov zdravstvenih storitev, ki se bodo
opravljali v bolnišnicah, določen v dogovo-
ru 2002 oziroma ustreznem področnem
dogovoru.

3. Pravne osebe, ki bodo opravljale
zdravstveno dejavnost na podlagi koncesi-
je, morajo predložiti zavodu odločbo o po-
delitvi koncesije in pogodbo o koncesiji do
konca razpisnega roka ter pričeti z delom v
dogovorjenem roku. V nasprotnem primeru
šteje, da so od pogodbe odstopile.

V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo:
– kratko vsebino programa dela;
– zdravstveno dejavnost v skladu s ši-

frantom 2 zavoda;
– količino in vrsto storitev, ki jih želi

opravljati;
– kraj in čas opravljanja storitev;
– vrednost programa in predlog cen sto-

ritev.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene skla-

dno z dogovorom 2002 in ustreznim po-
dročnim dogovorom.

Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu zavoda v Ljubljani,
Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih
enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mari-
boru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in Ravnah na Koroškem.

5. Ponudniki pošljejo prijave in zahteva-
no dokumentacijo v roku 14 dni na sedež
Območne enote zavoda, na območju kate-
re opravljajo svojo dejavnost ali imajo se-
dež.

6. Pri izbiri ponudnikov bo zavod upoš-
teval izpolnjevanje zakonskih pogojev za
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
zdravstvene službe in standarde, dogovor-
jene v dogovoru 2002 oziroma ustreznem
področnem dogovoru.

7. Zavod bo opravil izbiro med ponudni-
ki in njihovimi programi najpozneje v 45
dneh po izteku roka za prijavo na razpis.

Zavod si pridržuje pravico, da pred izbi-
ro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.

8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s po-
goji tega razpisa.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-79151

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

programov organizacij in društev na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ljutomer za leto 2003

1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju programov organizacij in
društev na področju socialnega in zdrav-
stvenega varstva v Občini Ljutomer za leto
2003.
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2. Na ta razpis lahko oddajo prijavo or-
ganizacije, ki dokazujejo javnokoristno de-
javnost z listinami, imajo urejeno evidenco o
članstvu in imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske po-
goje za realizacijo programov.

3. Prijava naj vsebuje:
– odločbo o registraciji društva,
– odločbo o dodelitvi statusa društva, ki

deluje v javnem interesu (neobvezno),
– poročilo o delu in finančno poročilo za

leto 2002,
– program dela za leto 2003 in finančni

načrt za leto 2003,
– seznam članov,
– navedbo kontaktne osebe in telefon-

sko številko.
Obrazec Prijava na razpis za sofinancira-

nje programov socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Ljutomer za leto 2003 se
dobi na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Oddelek za družbene dejavnosti, soba 111.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– status društva, ki deluje v javnem inte-

resu,
– imajo sedež ali podružnico v Občini

Ljutomer oziroma je program dejavnosti za-
stavljen tako, da organizacija vključuje v svoj
program člane iz Občine Ljutomer,

– kvaliteta programov (množičnost vklju-
čevanja članov, sodelovanje z okoljem, re-
zultati udejstvovanj na različnih področjih…),

– vključenost članov iz Občine Ljutomer.
5. Okvirna višina sredstev za ta namen je

1,200.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh za-

htevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa na naslovu Občina Ljutomer, Vrazo-
va ulica 1, Ljutomer, Oddelek za družbene
dejavnosti, soba št. 111. Prijave morajo biti
podane v kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega in zdravstvenega var-
stva za leto 2003«.

7. O višini sredstev dobljenih na tem
razpisu bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Št. 031-01/02-970 Ob-79320
Na podlagi Proračuna Občine Žužem-

berk za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 26/02),
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sred-
stev za pospeševanje zaposlovanja v Občini
Žužemberk (Ur. l. RS, št. 7/02) in Pravilni-
ka o dodeljevanju sredstev občinskega pro-
računa za pospeševanje razvoja obrti, po-
djetništva in turizma v Občini Žužemberk
(Ur. l. RS, št. 7/02) objavlja Občina Žužem-
berk, Grajski trg 33, Žužemberk

javni razpis
za zaposlovanje, spodbujanje razvoja

malega gospodarstva in turizma
1. Predmet javnega razpisa: predmet raz-

pisa je subvencioniranje zaposlovanja in sofi-
nanciranje dela stroškov pri razvoju malega
gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk.

A) Občina želi z razpisom spodbuditi iz-
vajanje aktivnosti na naslednjih področjih:

– samozaposlovanje in zaposlovanje
brezposelnih oseb,

– razširjanje proizvodnje z doseganjem
višje kvalitete proizvodov in storitev ter za-
gotavljanje okolju prijaznejšega proizvodne-
ga procesa,

– promocijske aktivnosti,
– izboljšanje turistične ponudbe in pove-

čanje nočitvenih kapacitet.
B) Občina bo prejemnikom subvencioni-

rala zaposlovanje ali sofinancirala upraviče-
ne stroške za naslednje projekte:

1. Samozaposlovanje brezposelnih oseb
prijavljenih na RZZ v višini 1,000.000 SIT.

2. Zaposlovanje brezposelnih oseb pri-
javljenih na RZZ in presežnih delavcev za
določen čas najmanj dveh let v višini
1,000.000 SIT.

3. Priprava izvedbenih projektov za do-
seganje višje kvalitete proizvodov in storitev
ter zagotavljanje okolju prijaznejšega proiz-
vodnega procesa v višini 4,000.000 SIT.

4. Izvedba promocijskih projektov (infor-
mativna in promocijska gradiva) ter projek-
tov za izboljšanje turistične ponudbe in po-
večanje nočitvenih kapacitet v občini v višini
2,000.000 SIT.

C) Pogoji sodelovanja
Na razpis za se lahko prijavijo:
1. delodajalci – majhne gospodarske

družbe in fizične osebe s sedežem in dejav-
nostjo v Občini Žužemberk, ki zaposlijo
brezposelno osebo, ki je:

– državljan RS,
– prijavljena na RZZ najmanj 4 mesece

pred dnem zaposlitve,
– pridobila najmanj pred letom dni stal-

no bivališče v Občini Žužemberk;
2. brezposelne osebe, ki so ali bodo v

letu 2002 uresničile samozaposlitev in ima-
jo prijavljeno dejavnost v Občini Žužemberk,

3. samostojni podjetniki, male in srednje
gospodarske družbe ter fizične osebe, ki
imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti
ter sedež ali stalno bivališče v Občini Žu-
žemberk.

Do razvojnih spodbud niso upravičeni
predlagatelji, ki:

– so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije.

D) Merila za izbiro projektov
Prednost pri dodelitvi razvojnih spodbud

bodo imeli programi:
– ki razširjajo obseg poslovanja in odpi-

rajo nova delovna mesta v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih v Občini Žužemberk
ter to predstavljajo na domačih ter tujih sej-
mih in konferencah,

– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v
doseganje višje kvalitete proizvodov in stori-
tev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvo-
dni proces,

– ki zagotavljajo boljšo oskrbo in kvali-
tetnejše storitve občanom,

– katerih izvedba projekta bo imela po-
memben vpliv na razvoj in promocijo občine,

– za projekte, katerih cilj je izboljšanje
turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v
občini,

– ki imajo že izdelane strategije in raz-
vojne programe in pomenijo nadaljevanje
projekta,

– ki imajo transparentno finančno kon-
strukcijo oziroma višji delež lastnih oziroma
drugih vloženih sredstev.

Komisija bo ocenjevala posamezne pro-
jekte na osnovi zgoraj navedenih kriterijev
in dodatnih meril.

3. Višina sredstev
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki

so na razpolago za zaposlovanje, spodbuja-

nje razvoja malega gospodarstva in turizma,
je 8,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunski postav-
ki 4.3, konto 410 in 4.4, konto 410, prora-
čuna občine za leto 2002.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo presegala 30%
upravičenih stroškov posameznega projekta.

5. Potrebna dokumentacija:
– prijavni obrazec,
– podpisana izjava prosilca, da se strinja

z razpisnimi pogoji ter
za spodbujanje zaposlovanja (B1 in B1)

morajo biti k vlogi priložena naslednja doka-
zila:

– potrdilo RZZ, da je bila oseba, za kate-
ro se uveljavlja subvencija, registrirana kot
brezposelna oseba oziroma dokazilo, da se
oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne
knjižice ali overjena izjava vlagatelja),

– fotokopija osebne izkaznice,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih

pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti
in priglasitveni list (za s.p.) oziroma

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje registrirane dejavnosti (za druge
gospodarske družbe) in potrdilo Statistične-
ga urada RS o razvrstitvi družbe,

ter za spodbujanje razvoja malega go-
spodarstva in turizma (B3 in B4) naslednja
dokazila:

– podpisana in izpolnjena izjava, da se
strinja z danimi pogoji,

– osnovni podatki,
– za gospodarske družbe izpisek iz so-

dnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni,

oziroma za samostojne podjetnike foto-
kopija priglasitvenega lista ter obrtniki foto-
kopija obrtnega dovoljenja:

– za fizične osebe fotokopija osebne iz-
kaznice,

– odločba pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– poslovni načrt projekta, investicijski
program in gradbeno dovoljenje ali priglasi-
tev del za izvedbeni projekt, ki ga predlaga-
telj prijavlja,

– fotokopije že podpisanih pogodb ozi-
roma računov povezanih s projektom (če jih
prosilec že ima),

– za projekte povezane z razvojem turi-
zma priporočilo turističnega društva s statu-
som, da deluje v javnem interesu.

6. Rok za predložitev zahtevka za sofi-
nanciranje

Prejemnik sredstev mora najkasneje do
25. 11. 2002 izstaviti zahtevek za nakazilo
sredstev skupaj z zahtevanimi prilogami.

7. Način prijave in razpisni rok
Popolne vloge, v skladu s prejetimi navo-

dili iz razpisne dokumentacije, morajo biti
dostavljene na naslov: Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, najkasneje
do 30. 10. 2002 do 12. ure, v zaprti ovojni-
ci, na kateri mora biti vidna oznaka: “Ne od-
piraj –vloga na razpis« z navedbo naslova
»Spodbujanje zaposlovanja, malega gospo-
darstva in turizma«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti polni naslov pošiljatelja.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem. Vloge, ki ne bodo pravilno ozna-
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čene, bodo v postopku odpiranja izločene
kot nepravilno opremljene.

Osebno predložene vloge bo sprejema-
la Mojca Kranjc, na naslovu: Občina Žu-
žemberk, Grajski trg 33, vsak delovni dan
od 8. do 13. ure. Osebno predložene vloge
morajo biti oddane najkasneje do 30. 10.
2002 do 12. ure.

8. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih ob-

veščeni do 15. 11. 2002.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne

informacije
Razpisna dokumentacija (obrazci) je na

voljo na Občini Žužemberk, pri Mojci Kranjc
(tel. 07/388-51-80) ali pa jo naročite po
elektronski pošti: obcina.zuzemberk@si-
ol.net.

Dodatne informacije v zvezi z objavlje-
nim javnim razpisom posreduje Vlado Ko-
stevc (tel. 07/388-51-80, e-mail: obci-
na.zuzemberk@siol.net).

Občina Žužemberk

Ob-79111
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih

službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98), Odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ljutomer (Ur. l. RS, št. 45/97, 75/98), Za-
kona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
Zakona o varnosti v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 30/98), Pravilnika o prometni signali-
zaciji in prometni opremi (Ur. l. RS, št.
46/00), Odloka o občinskih cestah v Občini
Ljutomer (Ur. l. RS, št. 80/98), Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljuto-
mer (Ur. l. RS, št. 64/00) in Odloka o pode-
litvi koncesije za opravljanje gospodarske jav-
ne službe rednega letnega vzdrževanja in iz-
vajanje zimske službe kategoriziranih občin-
skih cest v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št.
10/01 in 74/02) objavlja župan Občine Lju-
tomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega

letnega vzdrževanja in izvajanje zimske
službe kategoriziranih občinskih cest v

Občini Ljutomer
1. Koncedent: Občina Ljutomer, Vrazo-

va ulica 1, Ljutomer.
2. Predmet koncesije je: redno letno

vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter iz-
vajanje zimske službe kategoriziranih občin-
skih cest v Občini Ljutomer.

3. Območje izvajanja koncesije je: celot-
no območje Občine Ljutomer.

4. Trajanje koncesije: koncesija prične
veljati z dnem podpisa koncesijske pogod-
be in traja 7 let. Koncesijsko pogodbo skle-
ne z izbranim koncesionarjem župan.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar: Koncesionar mora za opravljanje
koncesije izpolnjevati pogoje iz 6. člena
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega letnega
vzdrževanja in izvajanje zimske službe kate-
goriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 10/01 in 74/02).

6. Obvezne sestavine prijave na razpis
so podrobneje opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

7. Merila za izbiro koncesionarja: stro-
kovna, organizacijska in finančna usposob-

ljenost ponudnika, cenovno opredeljen iz-
vedbeni program vzdrževanja, dosedanje iz-
kušnje ponudnika, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik. Podrobneje bodo merila
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na Občini Lju-
tomer, uradu župana, pri Olgi Karba, proti
predložitvi potrdila o plačilu na transakcijski
račun Občine Ljutomer, št.
01263-0100013693 (5.000 SIT+DDV) in
potrdila o registraciji.

9. Rok in način predložitve prijav: prijava
na javni razpis z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
podelitev koncesije – Ceste«, je potrebno
predložiti v zapečateni kuverti do 8. 11.
2002 do 10. ure, na naslov: Občina Ljuto-
mer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Na-
slov pošiljatelja mora biti naveden na hrbtni
strani kuverte.

10. Javno odpiranje prijav na javni razpis
bo 8. 11. 2002 ob 12. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer (III.nadstropje).

11. Rok za izbor koncesionarja: o izbiri
koncesionarja bo odločila občinska uprava
z upravno odločbo najkasneje v 30 dneh po
odpiranju prijav na javni razpis.

12. Rok v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izboru koncesionarja: o izboru bo-
do prijavitelji obveščeni najpozneje v roku 8
dni od izbire.

13. Odgovorne osebe za dajanje pisnih
in ustnih informacij med razpisom: vse mo-
rebitne dodatne informacije lahko potenci-
alni koncesionarji dobijo na Občini Ljuto-
mer pri Olgi Karba, 02/584-90-43 in Ferdi-
nandu Roškerju, tel. 02/584-90-52.

14. Občina Ljutomer si pridržuje pravi-
co, da ne izbere nobenega ponudnika.

Občina Ljutomer

Št. 352-09-1/02 Ob-79222
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
35/93), 15. člena Odloka o načinu oprav-
ljanja gospodarske javne službe nadzorova-
nja, pregledovanja in čiščenja kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov in podelitvi
koncesije (Uradni vestnik MO Velenje, št.
7/01), Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni ve-
stnik MO Velenje, št. 10/98) in Statuta Ob-
čine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 4-1/99) Občina Šmartno ob Pa-
ki objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
nadzorovanja, pregledovanja in

čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov

1. Naročnik – koncedent: Občina Šmar-
tno ob Paki.

2. Naslov naročnika: Šmartno ob Paki
72, 3327 Šmartno ob Paki, tel.
03/898-49-50, faks 03/898-49-60.

3. Vrsta in opis storitve: opravljanje go-
spodarske javne službe nadzorovanja, pre-
gledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvajanja: celotno območje Obči-
ne Šmartno ob Paki.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe za dobo 5 let, z možnostjo podaljša-
nja za 3 leta.

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Šmartno ob
Paki, občinska uprava, Šmartno ob Paki 72,
kontaktna oseba Janko Kopušar, univ. dipl.
ek., tajnik občine.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do izteka roka za predloži-
tev ponudb, to je 11. 12. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (v ceno je že vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na TRR
pri Banki Slovenije, št.
01325-0100018609. Pri plačilu je potre-
bno navesti sklicno št. 00-2002 s pripisom
“Razpisna dokumentacija za oddajo konce-
sije – dimnikarstvo”.

9. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 12. 2002 do
10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šmartno ob Paki, Šmar-
tno ob Paki 72 – tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2002 ob 11. uri, v prostorih Obči-
ne Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

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

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

15. a) Ali je oddaja 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 stori-
tve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74 in Ur. l. RS, št. 14/90), Pravilnik
o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja
kurilnih naprav, dimovodov in prezračeval-
nih naprav ter o meritvah dimne ali druge
emisije kurišč (Ur. l. RS, št. 70/96), Ured-
ba o oskrbi malih kurilnih naprav pri oprav-
ljanju javne službe pregledovanja, nadzoro-
vanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovo-
dnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva
zraka (Ur. l. RS, št. 2/02), Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe nad-
zorovanja, pregledovanja in čiščenja kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov s po-
delitvijo koncesije (Uradni vestnik MO Vele-
nje, št. 7/01).

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju.

17. Merila za ocenitev ponudb: cene
storitev 100%.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2002.

Občina Šmartno ob Paki

Ob-79112
Na podlagi Statuta Občine Kozje (Uradni

list RS, št. 64/99, 98/00) ter na podlagi
sklepa občinskega sveta št.
06202-31-004/02 z dne 3. 10. 2002 ob-
javlja Občina Kozje

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet javnega razpisa in izklicna

cena
Predmet prodaje so komunalno urejena

stavbna zemljišča, namenjena za izgradnjo in-
dividualnih stanovanjskih hiš v naselju KS 4:

Zap. Parc. št. Vl. št. K.o. m2 Izklicna
št. cena

1 503/9 584 Kozje 553 1,981.922
2 503/8 584 Kozje 546 1,972.644
3 503/5 584 Kozje 605 2,050.843

504/10
4 503/6 584 Kozje 578 2,015.058

504/11
5 504/5 584 Kozje 571 2,033.194

485/2
6 504/7 584 Kozje 485 1,899.025
7 479/4 584 Kozje 560 2,100.350

Stavbna zemljišča so opremljena s ce-
stnim, vodovodnim, kanalizacijskim, elek-
tričnim omrežjem ter javno razsvetljavo.

Uspeli ponudnik mora na lastne stroške
zgraditi individualne priključke na vse ko-
munalne objekte in naprave.

Zazidalni pogoji gradnje objektov so do-
ločeni v zazidalnem načrtu za stanovanjske
enote v Kozjem.

2. Pogoji za sodelovanje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične

osebe, ki so državljani Republike Slovenije ter
samostojni podjetniki ter pravne osebe, ki ima-
jo sedež na območju Republike Slovenije in ki
predložijo dokazilo o plačilu varščine.

Ponudniki morajo pred zaključenim ro-
kom za oddajo ponudb položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na transakcijski ra-
čun Občine Kozje, št.
01251-0100003805, sklic 00 710308, s
pripisom za javni razpis.

Plačana varščina bo izbranemu ponudni-
ku vračunana v ceno, neuspelim ponudni-
kom pa bo varščina vrnjena v roku 10 dni
od dneva odpiranja ponudb.

3. Odpiranje ponudb
Rok za zbiranje ponudb je 8. 11. 2002

do 10. ure.
Ponudbo je potrebno poslati priporoče-

no ali vročiti osebno na naslov Občina Koz-
je, Kozje 37, 3260 Kozje, v zapečateni ku-
verti z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis –
prodaja stavbnih zemljišč v KS 4«.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2002
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kozje.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije (fizične osebe),

– pooblaščenci morajo pred pričetkom
odpiranja ponudb predložiti pisno poobla-
stilo,

– potrdilo o varščini.
V primeru, da bo za eno zemljišče, ki je

predmet prodaje, prispelo več ponudb, bo
kot najugodnejši ponudnik izbran ponudnik,
ki bo za zemljišče ponudil največ.

4. Sklenitev pogodbe
O najugodnejšem ponudniku bodo po-

nudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Možen bo odlog plačila kupnine za 6
mesecev.

Kupec je dolžan plačati davek na promet
nepremičnin in stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo.

Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine.

5. Informacije
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo

na Občini Kozje, kontaktni osebi: Suzana
Kunst in Andreja Reher, tel. 03/800-14-00,
faks 03/580-10-75, e-mail: obcina.koz-
je@siol.net. Po predhodnem dogovoru je
možen ogled.

Občina Kozje

Ob-79146
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kr-

ško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno be-
sedilo), 47. člena Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Ur. l. RS, št. 44/97) ter sklepa Občin-
skega sveta občine Krško, št.
420-08-33/2001, ki je bil sprejet na 26.
redni seji Občinskega sveta občine Krško,
dne 27. 9. 2001, objavlja Občina Krško

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča za

izgradnjo poslovnih in
poslovno-proizvodnih objektov

Po sklepu Občinskega sveta občine Kr-
ško, št. 420-08-33/2001 z dne 27. 9.

2001 se izvede javni razpis z zbiranjem pi-
snih ponudb za prodajo naslednjih nepre-
mičnin:

1. Na podlagi Odloka o zazidalnem na-
črtu Obrtna cona MDB Leskovec (Ur. l.
SRS, št. 22/88 in Ur. l. RS, št. 54/95,
59/97) tri gradbene parcele za poslovne in
poslovno-proizvodne objekte:

a) nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 824/3, 825/5, 827/5 k.o. Leskovec, v
skupni izmeri 1621 m2,

b) nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 835/11, 820/3 k.o. Leskovec, v skupni
izmeri 1800 m2,

c) nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 830/4, 835/12, 820/2, k.o. Leskovec,
v skupni izmeri 1845 m2.

2. Izhodiščna cena za parcele znaša
6.200 SIT/ m2.

V ceni m2 zemljišča je zajeto: zemljišče,
meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod,
PTT napeljava, elektrika, cesta v asfaltni iz-
vedbi, javna razsvetljava, pločniki, hidran-
tno omrežje, parkirišča.

Ponudnik bo poleg zgoraj navedene ce-
ne moral pred izdajo gradbenega dovolje-
nja poravnati strošek komunalnega prispev-
ka po Odloku o komunalnem prispevku v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 47/99). Plačilo
komunalnega prispevka pomeni, da investi-
torju ni potrebno plačati priključne takse za
priključitev na vodovod in kanalizacijo, am-
pak samo stroške priključevanja.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

Varščina, ki jo mora ponudnik nakazati
na podračun Občine Krško, odprt pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120, znaša
10% od vrednosti gradbene parcele. Var-
ščina bo uspelim ponudnikom vračunana v
kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena
v 15 dneh po odločitvi komisije.

3. Rok pričetka izgradnje je 18 mese-
cev od sklenitve pogodbe. V primeru, da
investitor z izgradnjo ne prične v dogovorje-
nem roku, se pogodba razveljavi in prodaja-
lec vrne kupcu že plačano kupnino brez
obresti.

4. Nakup nepremičnin bo izveden po si-
stemu videno-kupljeno.

Občina Krško zaradi vzdrževanja uveljav-
lja služnostno pravico na delih parcel, kjer
poteka komunalna infrastruktura.

5. Ponudbe morajo biti poslane v zaprti
kuverti na naslov: Občina Krško, CKŽ 14,
Krško, z oznako “Javni razpis za oddajo
stavbnih zemljišč – OC MDB”, z oznako
“Ne odpiraj”, v 15 dneh od objave natečaja.

6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po poteku natečaja, pogodba o
odprodaji nepremičnine bo sklenjena v 20
dneh po odločitvi komisije za oddajo stav-
bnih zemljišč, če ne bodo vloženi ugovori.

7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:

– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje – dinamiko plačila in

način zavarovanja,
– navedbo, za katero zemljišče je odda-

na ponudba (ponudnik se lahko prijavi za
več parcel, če bi proizvodni proces zahteval
večje površine),

– program dejavnosti, ki vsebuje opis de-
javnosti in število zaposlenih,
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– mnenje organa za urejanje prostora o
primernosti dejavnosti,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije oziroma izpis iz sodnega registra,

– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolnih ponudb in ponudb brez do-

kazila o plačilu varščine komisija ne bo
obravnavala.

8. Kriteriji za izbor ponudnika so: cena,
rok plačil in dejavnost.

Prednost pri pridobitvi stavbnega zemlji-
šča imajo ponudniki:

– ki bodo ponudili višjo ceno od objav-
ljene izhodiščne,

– ki bodo z dejavnostjo omogočili odpr-
tje več novih delovnih mest,

– ki bodo na pridobljenem zemljišču
opravljali proizvodno dejavnost,

– ki bodo ponudili boljše plačilne pogo-
je od pogojev, objavljenih v razpisu,

– ponudnik, ki s programom utemelji hi-
trejšo realizacijo,

– ponudnik, ki bo preselil motečo dejav-
nost z urbanega območja,

– ponudnik, ki razširja dejavnost na tej
lokaciji.

V primeru več identičnih ponudb se pro-
daja izvede v obliki javne licitacije v roku 15
dni. Javna licitacija bo objavljena na oglasni
deski Občine Krško.

9. V primeru, da kupec ne upošteva do-
ločil pogodbe ali prodaja parcelo prej kot je
z oddajnimi pogoji določeno, ima občina
predkupno pravico do zemljišča in vložka
investitorja po revalorizirani vrednosti.

10. Zainteresirani kupci lahko dvignejo
kopijo razporeditve parcel z urbanističnimi
pogoji do izteka razpisa na Oddelku za ure-
janje prostora in varstvo okolja Občine Kr-
ško.

11. Občina Krško na podlagi tega javne-
ga razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji z nobenim od ponudnikov.

Podrobnejše informacije o javnem nate-
čaju lahko zainteresirani dobijo na Občini
Krško, Referatu za gospodarjenje s stavbni-
mi zemljišči v oddelku za urejanje prostora
in varstvo okolja, tel. 07/49-81-297.

Občina Krško

Št. 37/2002 Ob-79221
Stol d.d. Kamnik objavlja po sklepu nad-

zornega sveta

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo družbe
Stol Restavracija d.o.o. in opreme ter

najem nepremičnin
Predmet javnega zbiranja ponudb so:
1. prodaja 100% lastniškega deleža v

delujoči družbi Stol Restavracija d.o.o,
2. prodaja opreme v kuhinji in restavra-

ciji po specifikaciji,
3. najem poslovnega prostora v izmeri

1755 m2, v katerem družba opravlja svojo
dejavnost ter 130m2 velika razdeljevalnica
hrane v tovarni družbe Stol Pisarniški stoli
d.o.o.

Pogoj za nakup poslovnega deleža je
odkup opreme (2. točka), najem poslovne-
ga prostora (3. točka) ter ohranitev obstoje-
čih 12 zaposlenih v družbi Stol Restavracija
d.o.o. Kupec opreme je lahko tudi družba
sama ob zagotovitvi ustrezne finančne kon-
strukcije.

Prodajalec kupcu zagotovi 5-letno na-
jemno pogodbo za poslovne prostore in v
primeru prodaje predkupno pravico. Pred-
kupno pravico je mogoče uveljaviti le v pri-
meru, da upravičenec zagotovi odkup ce-
lotne nepremičnine, ki bo predmet prodaje.
Pri ponudbi za najem je potrebno upošteva-
ti, da najemnik neposredno z dobavitelji ure-
di dobavo in plačilo toplotne in električne
energije, tople in hladne vode, tekoče vzdr-
ževanje, storitve zavarovanja in varovanja na-
jetega objekta ter čiščenja, z najemodajal-
cem pa poleg najemnine tudi plačilo ustrez-
nega deleža nadomestila za stavbno zemlji-
šče.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna

oseba s sedežem v RS, ki se izkaže z izpi-
som iz sodnega registra, ki ni starejši od 30
dni ali fizična oseba, ki izkaže identiteto s
potnim listom ali osebno izkaznico.

2. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila. Ponudbi je potre-
bno priložiti:

– poslovni načrt za dobo 3 leta, ki mora
vsebovati tudi predvideno število zaposle-
nih ter plan investicij,

– podatke o finančnem položaju kupca
(za pravne osebe: bilanca stanja in uspeha
za leto 2001 in ocena za leto 2002 ter
obrazca BON-1 in BON-2).

3. Vsa sredstva, ki so predmet razpisa,
so naprodaj po sistemu “videno-kupljeno.”

4. Ponudnik vplača varščino v znesku
1,000.000 SIT kot jamstvo za resnost po-
nudbe na transakcijski račun družbe Stol
d.d., št. 02312-0014791733.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku osem dni po izboru.

5. Pisne ponudbe z dokazili iz 1., 2. in
4. točke je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko najpozneje do 15. 11. 2002 do
12. ure na naslov družbe Stol,d.d., Kamnik,
Ljubljanska 45, 1241 Kamnik, pod oznako
“Javni razpis – ne odpiraj”.

6. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in ponudnike o izbiri obvestila v 15 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Izbor naju-
godnejšega ponudnika potrdi nadzorni svet
družbe Stol, d.d., Kamnik. Prednost pri iz-
biri bo imel ponudnik, ki bo ponudil najugo-
dnejše pogoje glede kupnine, zaposlova-
nja, investicij v družbi ter druge pogoje, ki
omogočajo rast družbe.

7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran, skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino v roku, kot je
določeno v ponudbi oziroma dogovorjeno v
pogodbi.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in/ali
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.

9. Davek na dodano vrednost in vse stro-
ške s prenosom lastništva plača kupec.
Strošek za sestavo pogodbe in notarsko
overovitev plača kupec.

10. Lastništvo sredstev ter kupljenih po-
slovnih deležev, ki so predmet tega razpi-
sa, preide na kupca po plačilu celotne ku-
pnine.

11. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji po-

slovnega deleža in opreme, ki je predmet
tega razpisa, z najboljšim ali katerimkoli kup-
cem.

12. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 01/83-01-111.

Stol, d.d., Kamnik

Javne dražbe

Št. 363-158/93-9 Ob-79248
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, na podlagi 17. in 34. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) in na podla-
gi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 –
odločba US RS, 16/02 in 51/02), objavlja

javno dražbo
za odprodajo poslovnih prostorov

objekta na naslovu Cesta krških žrtev
59 v Krškem

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je del poslovnih pro-

storov objekta na naslovu Cesta krških žrtev
59 v Krškem, ki je po katastrskih in zemlji-
škoknjižnih podatkih lociran na parc. št.
3085/6 – sst.stavb v izmeri 218 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu št. VI-
II., parc. št. 3051/31 – sst.stavb v izmeri
37m2

2
 in parc. št. 3051/32 – sst. stavb v

izmeri 185 m2, ki sta vpisani v zemljiškok-
njižnem vložku št. 426 in na parc. št.
2918/12 – sst.stavb v izmeri 154 m2 ter
parc. št. 2918/13 – sst.stavb v izmeri 5
m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vlož-
ku št. 1181, vse v katastrski Občini Krško.

Predmet prodaje so naslednji poslovni
prostori, ki se nahajajo v pritličju predmet-
nega objekta, in sicer :

A) pisarna v izmeri 11,80 m2,
B) pisarna v izmeri 9,44 m2,
C) pisarna v izmeri 20,38 m2,
D) pisarna v izmeri 11,56 m2,
E) pisarna v izmeri 18,97 m2,
F) arhiv v izmeri 5,40 m2,
G) notranji hodnik (do 1/2) v izmeri

6,27 m2,
H) sanitarije (do 1/2) v izmeri 3,43 m2.
Poslovni prostori se prodajajo v komple-

tu oziroma kot celota enemu dražitelju za
potrebe urejanja prostora v Občini Krško.

Objekt na naslovu Cesta krških žrtev 59
v Krškem je lociran ob desnem bregu reke
Save. Objekt, ki je zasnovan z visoko kletjo,
pritličjem in s petimi etažami (K+P+5), je bil
grajen v letu 1979, in sicer v skladu s sodo-
bnimi standardi in normativi in je potresno
varen ter dobro vzdrževan. Objekt je masiv-
ne gradnje, konstrukcija je armirano beton-
ska. Zemljišče objekta je komunalno oprem-
ljeno z vodovodnim priključkom, priključkom
za elektriko in priključkom za ktv, telefon-
skim priključkom, javno razsvetljavo, javno
kanalizacijo, asfaltiranim dostopom in asfal-
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tiranim parkiriščem. V notranjosti objekta je
dostop do poslovnih prostorov urejen po
skupnem hodniku preko pritličja. Okolica
objekta je tlakovana in v celoti urejena.

2. Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 4. 11.

2002 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A«
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

3. Izklicna cena
Izklicna cena za poslovne prostore je

9,513.693 SIT. V ceni je vključena tudi so-
lastnina na pripadajočem delu skupnih pro-
storov v razmerju do vrednosti odkupljenih
poslovnih prostorov in solastnina na pripa-
dajočih skupnih delih, napravah in zemlji-
šču s pripadajočo komunalno opremljenos-
tjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vre-
dnosti celotnega objekta.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT.

4. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim dražiteljem,

bo v roku 5 dni po opravljeni javni dražbi,
sklenjena kupoprodajna pogodba z rokom
plačila 8 dni od podpisa pogodbe na račun
prodajalca.

5. Drugi pogoji
– pri javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo predložiti izdelan pro-
gram za opravljanje dejavnosti v predmetu
prodaje,

– dražitelji morajo do dneva javne dra-
žbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene na podračun prodajalca, odprt pri Ban-
ki Slovenije, št. 01254-0100008120,

– izbran bo dražitelj, ki bo izpolnjeval po-
goje in ponudil najvišjo ceno,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 5 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti kupopro-
dajno pogodbo s prodajalcem,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju se bo kavcija všte-
la v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena brez
obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje,

– nepremičnine po tem razpisu se pro-
dajajo kot celota enemu dražitelju,

– ogled poslovnih prostorov je možen
ob predhodni najavi na sedežu Občine Kr-
ško, tel. 07 4981-291, kjer so na voljo tudi
ostale informacije o prodaji pri Cvelbar Ka-
stelic Karmen,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico
po plačilu celotne kupnine in vpisu v zemlji-
ško knjigo.

Občina Krško

Ob-79314
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94

– odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 –
odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97 – dopolnitev, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99 – popravek skle-
pa US, 12/99 – sklep US, 16/99-popra-
vek sklepa US, 59/99 – odločba US,
70/00, 100/00, 28/01 – odločba US,
16/02 – odločba US in 51/02), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01) in sklepa Občinskega sveta
Občine Izola, št. 465-03-48/2002 z dne
19. 9. 2002 in sklepa št. 465-01-31/2002
z dne 19. 9. 2002, Občina Izola-Comune
di Isola, Sončno nabrežje št. 8, ki jo zasto-
pa županja Breda Pečan, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.

2. Predmeti javne dražbe so naslednje
nepremičnine:

a) Nezazidano stavbno zemljišče s par-
celno št. 1325/2 – njiva v izmeri 128 m2,
travnik v izmeri 5 m2, travnik v izmeri 3 m2 in
dvorišče v izmeri 170 m2, v skupni izmeri
306 m2, pripisana v vl. št. 293 k.o. Izola, v
lasti Občine Izola. V skladu z ZN »Marina« je
na zemljišču predvidena gradnja poslovno
stanovanjskega objekta P+2 z neposrednim
stikom na objekt Dantejeva 12, Izola.

Izklicna cena za opisano nepremičnino
je 5,091.424 SIT.

b) Nezazidano stavbno zemljišče – grad-
bena parcela št. 1 po zazidalnem načrtu
IKOR, ki obsega dele parcel št. 2507,
2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514,
2516 in 2517, vse k.o. Izola v skupni izmeri
6.583 m2 v lasti Občine Izola. V skladu z ZN
»Ikor« (Uradne objave, št. 2/02) je na zem-
ljišču predvidena izvedba proizvodne hale
in skladišča tlorisnih gabaritov 25m × 40 m
in 30m × 50m. Zaradi relativno velike višin-
ske terenske razlike znotraj funkcionalnega
zemljišča sta ob proizvodno-skladiščnih ob-
jektih predvidena dva manipulativna platoja.

Izklicna cena za opisano nepremičnino
je 66,942.724,50 SIT.

c) Nezazidano stavbno zemljišče – grad-
bena parcela št. 2 po zazidalnem načrtu
IKOR, ki obsega dele parcel št. 2509,
2512, 2514, 2515, 2516 in 2517, vse
k.o. Izola v skupni izmeri 3.590 m2, v lasti
Občine Izola. V skladu z ZN »Ikor« (Uradne
objave, št. 2/02) je na zemljišču predvide-
na izvedba proizvodne hale 16m × 60m.

Izklicna cena za opisano nepremičnino
je 36,506.818 SIT.

3. Nepremičnine opisane v 2. točki te
objave so predmet prodaje na javni dražbi,
in sicer vsaka zase.

4. Izklicne cene predmetov prodaje ne
zajemajo komunalnega prispevka, spre-
membe namembnosti zemljišč in 20% DDV,
ki bo obračunan na izklicano ceno. Ocena
višine komunalnega prispevka za nepremič-
nine, opisane v drugi točki te objave, znaša
do 30.000 SIT po m2 koristne površine ob-
jekta. Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno, je 100.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan plačati kupnino v roku 8 dni od skleni-
tve prodajne pogodbe za nepremičnino, za
katero je uspel, in sicer v obliki notarskega
zapisa. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino.

6. Nepremičnina, opisana pod črko a) v
drugi točki te objave, preide v last in posest
uspelega dražitelja – kupca po plačilu ce-
lotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v
zvezi s to dražbo.

Nepremičnini, opisani pod točkama b) in
c) druge točke te objave, preideta v last
uspelih dražiteljev – kupcev po plačilu ce-
lotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v
zvezi s to dražbo, v posest pa z dnem prav-
nomočnosti odločbe o parcelaciji.

7. Javna dražba bo v torek, 5. novembra
2002, s pričetkom ob 9. uri, v sejni sobi
Občinskega sveta Občine Izola, Kristanov
trg št. 1, Izola.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo 3 dni pred njenim začet-
kom vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene za posamezni predmet javne dra-
žbe na račun Občine Izola št.
01240-0100006381, ki se vodi pri Banki
Slovenije. Potrdilo o plačilu varščine za po-
samezni predmet javne dražbe morajo inte-
resenti predložiti komisiji najkasneje pred
začetkom javne dražbe.

Dražitelj mora pred pričetkom javne dra-
žbe predložiti komisiji, če je fizična oseba,
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je, če je pravna oseba, pa izpisek iz sodne-
ga registra, ki ni starejši od 30 dni.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano varščino v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina
se ne obrestuje.

10. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite v stavbi Občine Izola, Postojn-
ska ulica št. 3, Izola (soba št. 11) ali na tel.
05/66-00-202 – kontaktna oseba Tamara
Grbavac.

11. Drugi pogoji:
– pogodba za posamezni predmet javne

dražbe mora biti sklenjena v 15 dneh po
uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogod-
ba ni sklenjena v tem roku, se iz položene
varščine plača tretjina stroškov izvedbe jav-
ne dražbe, katere je zavezan plačati uspeli
dražitelj, preostali del varščine pa se prene-
se v last Občine Izola;

– 20% DDV od izklicane cene, stroški
notarskega zapisa, stroški vknjižbe v zemlji-
ško knjigo ter vse ostale stroške, nastale v
zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso
všteti v kupnino, plača kupec. Kupec nepre-
mičnine, opisane pod črko a) druge točke te
objave plača stroške parcelacije v višini
143.616,20 SIT (20% DDV ni vključen v ce-
no) in stroške izdelave izrisa iz zazidalnega
načrta »Marina« v višini 125.000 SIT (20%
DDV ni vključen v ceno). Kupec nepremični-
ne, opisane pod črko b) druge točke te obja-
ve, bo plačal 2/3 stroškov parcelacije, ku-
pec nepremičnine, opisane pod črko c) dru-
ge točke te objave, pa 1/3 stroškov;

– v pogodbah bodo opredeljene vse pra-
vice in obveznosti pogodbenih strank, po-
leg tistih, navedenih v tej objavi, tudi način
izročitve nepremičnin v posest kupcu;

– prodajalec ima za nepremičnine, ki so
predmet prodaje predkupno pravico za do-
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Razpisi delovnih
mest

Ob-79104
Na podlagi 28. člena družbene pogodbe

Regionalnega centra za razvoj d.o.o. nadzor-
ni svet Regionalnega centra za razvoj d.o.o.,
skladno s 23. členom družbene pogodbe,
razpisuje delovno mesto

direktorja Regionalnega centra za raz-
voj d.o.o.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije,
– znanje angleškega jezika,
– da ima visoko izobrazbo družboslovne

ali tehnične smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj

na vodilnih delovnih mestih,
– da ne zapade pod določbe IV. odstavka

246. čl. ZGD.
Poleg prijave z dokazili o izpolnjevanju po-

gojev morajo kandidati predložiti še
– svoj življenjepis,
– vizijo razvoja RCR d.o.o.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni

mandat s polnim delovnim časom.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljejo kandidati v 15 dneh po objavi na
naslov: Regionalni center za razvoj d.o.o., Ce-
sta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi, s pri-
pisom »za razpis-direktor«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8
dni po izbiri.

Regionalni center za razvoj d.o.o.,
Zagorje

Ob-79136
Kovina, kovinsko predelovalno podjetje,

d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, skla-
dno s sklepom 23. seje nadzornega sveta
razpisuje delovno mesto

uprave družbe
za dobo 5 let, z možnostjo ponovnega

imenovanja.
Poleg splošnih in zakonsko določenih po-

gojev morajo kandidati izpolnjevati še nasled-
nje posebne pogoje:

– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
– organizacijske in vodstvene sposobno-

sti,
– komunikativnost in sistematičnost dela,
– poznavanje prodaje razvoja, proizvodnje

in financ,
– znanje angleškega in nemškega jezika,
– 5 let delovnih izkušenj pri vodstvenih de-

lih,
– izkušnje pri vodenju kriznega mened-

žmenta.
Vlogi morajo kandidati priložiti dokazila o

izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev,

bo 5 let od izročitve posamezne nepremič-
nine v last in posest kupcu;

– prodaja poteka po načelu videno – ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati ka-
snejših reklamacij v zvezi s prodano nepre-
mičnino.

Občina Izola

življenjepis in kratko vizijo nadaljnjega razvoja
družbe. Kot dokazila o izpolnjevanju splošnih
pogojev morajo kandidati predložiti potrdilo o
državljanstvu in potrdilo oziroma izjavo o ne-
kaznovanju.

Kandidati morajo prijave na razpis poslati
na naslov: Kovina, kovinsko predelovalno po-
djetje, d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno
pri Litiji, s pripisom “Prijava na razpis”, v 15
dneh po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakoni-
tem roku.

Kovina, d.d., Šmartno pri Litiji

Ob-79156
Na podlagi 29. in 32. člena statuta Doma

upokojencev “Jožeta Primožiča-Miklavža”,
Idrija, p.o. in sklepa sveta zavoda z dne 10.
10. 2002, svet zavoda objavlja razpis za de-
lovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,

določenih v skladu s 56. in 69. členom Zako-
na o socialnem varstvu izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– imajo končano VI. ali VII. stopnjo stro-
kovne izobrazbe ustrezne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– znanja iz področja gerontologije in psi-
hogeriatrije,

– strokovni izpit za delo na področju soci-
alnega varstva,

– da imajo organizacijske, vodstvene in
strokovne sposobnosti, ki jamčijo, da bodo s
svojim delom prispevali k uresničevanju ciljev
Doma v mandatnem obdobju, za katerega kan-
didirajo ter da so pri svojem strokovnem delu
dosegali pozitivne delovne rezultate,

– kandidaturi morajo predložiti vizijo razvo-
ja in program dela zavoda.

Mandat za razpisano delovno mesto traja
4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8 dni
na naslov: Dom upokojencev “Jožeta Primoži-
ča-Miklavža”, Idrija, p.o., Arkova ulica 4, 5280
Idrija, s pripisom “Svet zavoda – Prijava na
razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.

Dom upokojencev
“Jožeta Primožiča-Miklavža”,

Idrija, p.o.

Ob-79182
Razpisna komisija Sveta Zavoda Maribor-

ski radio Študent – MARŠ za imenovanje di-
rektorja zavoda na podlagi 22. člena Statuta
Zavoda Mariborski radio Študent – MARŠ z
dne 13. februarja 2002 izdaja razpis za ime-
novanje

direktorja Zavoda Mariborski radio štu-
dent – MARŠ.

1. Izdajatelj razpisa: Zavod Mariborski ra-
dio Študent – MARŠ, Gosposvetska cesta
83, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Za-
vod MARŠ).

2. Predmet razpisa: kandidatura za direk-
torja Zavoda MARŠ za mandatno dobo štirih
let z možnostjo ponovnega imenovanja.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
kandidati morajo imeti najmanj srednješolsko
izobrazbo, najmanj 2 leti delovnih izkušenj na
področju medijev, aktivno mora obvladovati
en svetovni jezik in imeti mora organizacijske
sposobnosti.

4. Objava razpisa: razpis se objavi v Ura-
dnem listu RS.

5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandi-
datura obsega osebne podatke (ime, priimek,
matična številka, davčna številka, datum in
kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega pre-
bivališča, drugi podatki) in dokazila, ki doka-
zujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega
razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu
z razpisnim obrazcem; pisna kandidatura se
izpolni na za to predpisanem obrazcu, ki je
opredeljen v 8. točki tega razpisa.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je 28. oktober 2002.

7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandi-
dati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na
naslov: Zavod Mariborski radio Študent –
MARŠ, Gosposvetska cesta 83, 2000 Mari-
bor, s pripisom: “Ne odpiraj – Razpis za direk-
torja Zavoda MARŠ”.

8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati
lahko prevzamejo razpisni obrazec ob delav-
nikih v tajništvu (med 10. in 12. uro) na Go-
sposvetski cesti 83, 2000 Maribor.

9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati bo-
do o izidu razpisa obveščeni najkasneje v ro-
ku 15 dni po zaključku razpisa.

Zavod Mariborski radio študent –
MARŠ, Maribor

Št. 38 Ob-79249
Svet Vrtca Kidričevo, Mladinska ul. 9,

2325 Kidričevo, razpisuje prosto delovno me-
sto

ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih

določata 53. in 145. člen Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01) ter imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspe-
šno vodenje vrtca.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Začetek dela 1. 2. 2003.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju za-

htevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkuš-
njah ter programom razvoja vrtca za mandat-
no obdobje pošljete v 8 dneh po objavi razpi-
sa na naslov: Svet Vrtca Kidričevo, Mladinska
ul. 9, 2325 Kidričevo, z oznako “Prijava za
razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri pre-
jeli v zakonitem roku.

Vrtec Kidričevo, Kidričevo

Št. 111-91/02-0515 Ob-79305
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški

službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/
98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
gospodarskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodni-
ški 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 Mi-
nistrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančiče-
va 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 35100-150/2002 Ob-79163
Ministrstvo za okolje, prostor in ener-

gijo, Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja

seznam
do 4. 10. 2002 pooblaščenih pravnih

in fizičnih oseb s področij:
– prve meritve in obratovalni

monitoring odpadnih vod,
– prve meritve in obratovalni

monitoring hrupa za vire hrupa,
– prve meritve in obratovalni

monitoring za vire elektromagnetnega
sevanja,

– prve meritve in obratovalni
monitoring emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaženja,

– obratovalni monitoring pri vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,

– obratovalni monitoring
onesnaženosti podzemnih voda z

nevarnimi snovmi,
– izdelovanje celovitih poročil o vplivih

na okolje (splošna pooblastila),
– izdelovanje poročil o vplivih na

okolje, ki vsebujejo samo posamezne
posebne analize ali delne elaborate

(posamična pooblastila),
katerih register vodi v skladu z 22. čle-

nom Pravilnika o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih vod ter o pogo-
jih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
35/96, 29/00 in 106/01), v skladu z 20.
členom Pravilnika o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 70/96 in 45/02), v skladu z 19.
členom Pravilnika o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu za vire elektromag-
netnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96), v skla-
du z 32. členom Pravilnika o prvih meritvah
in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 70/96, 71/00 in 99/01), v skladu s
15. členom Pravilnika o obratovalnem mo-
nitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlin-
skih hranil v tla (Uradni list RS, št. 55/97), v
skladu z 19. členom Pravilnika o monitorin-
gu onesnaženosti podzemnih voda z nevar-
nimi snovmi (Uradni list RS, št. 5/00) in v
skladu z 8. členom Odredbe o pogojih za
pridobitev in o načinu pridobitve pooblastila
za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Ura-
dni list RS, št. 70/96) omenjeno ministrstvo.

Seznami, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 73/97, 77-78/97, 52/98,
6-7/00 in 78/01 prenehajo veljati s to ob-
javo.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Agencija Republike Slovenije
za okolje

Druge objave
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Št. 35100-150/2002 Ob-79164
Ministrstvo za okolje, prostor in energi-

jo, Agencija Republike Slovenije za okolje,
objavlja

seznam
– predelovalcev odpadkov,

– odstranjevalcev odpadkov,
– zbiralcev odpadkov,

– prevoznikov odpadkov,
– posrednikov pri ravnanju z odpadki,

– zbiralcev odpadnih olj,
– dobaviteljev baterij in akumulatorjev,

– pooblaščencev za izdelavo ocene
odpadkov,

ki so bili do 4. 10. 2002 vpisani v evi-
dence, ki jih vodi omenjeno ministrstvo v
skladu s:

– Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ura-
dni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01) –
37. in 38. členom,

– Pravilnikom o ravnanju z baterijami in
akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list RS, št. 104/00) – 14. členom,

– Pravilnikom o odlaganju odpadkov
(Uradni list RS, št. 5/00) – 19. členom in

– Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji
(Uradni list RS, št. 85/98) – 15. členom.

Seznama predelovalcev in odstranjeval-
cev odpadkov vsebujeta podatke o:

– imenu in sedežu predelovalca ali
odstranjevalca, številki iz evidence, vrsti
odpadkov oziroma klasifikacijski številki
odpadkov, ki jih predeluje ali odstranjuje in
roku veljavnosti dovoljenja, ki ga je predelo-
valec ali odstranjevalec pridobil za predelavo
ali odstranjevanje odpadkov in postopku pre-
delave ali odstranjevanja.

Seznami zbiralcev, posrednikov in pre-
voznikov odpadkov pa vsebujejo podatke o:

– imenu in sedežu zbiralca, številki iz evi-
dence ter o vrsti odpadkov oziroma klasifi-
kacijski številki odpadkov, ki jih lahko zbira
in roku veljavnosti potrdila o vpisu v eviden-
co zbiralcev odpadkov,

– imenu in sedežu posrednika, številki iz
evidence ter o vrsti odpadkov oziroma klasi-
fikacijski številki odpadkov, za katere lahko

opravlja posredništvo in roku veljavnosti po-
trdila o vpisu v evidenco posrednikov od-
padkov,

– imenu in sedežu prevoznika, številki iz
evidence ter o vrsti odpadkov oziroma klasifi-
kacijski številki odpadkov, za katere lahko
opravlja prevozništvo in roku veljavnosti potrdi-
la o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

Seznam zbiralcev odpadnih olj vsebuje
podatke o:

– nazivu in sedežu podjetja,
– številki iz evidence,
– klasifikacijski številki odpadka za kate-

ro ima zbiralec dovoljenje,
– veljavnosti dovoljenja,
– načinu ponovne predelave ali odstra-

njevanja, ki jo zbiralec zagotavlja.
Seznam dobaviteljev baterij in akumula-

torjev vsebuje podatke o:
– imenu in sedežu dobavitelja baterij in

akumulatorjev, številki iz evidence in roku
veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco doba-
viteljev baterij in akumulatorjev.

Seznam pooblaščencev za izdelavo oce-
ne odpadkov vsebuje podatke o:

– imenu, sedežu pooblaščenca in veljav-
nosti pooblastila.

Številka iz evidence se nanaša na števil-
ko, ki jo je predelovalec, odstranjevalec,
zbiralec, posrednik, prevoznik odpadkov
ali dobavitelj baterij in akumulatorjev prido-
bil ob vpisu v omenjene evidence.

Klasifikacijska številka odpadka je pov-
zeta po:

– Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki
je bil objavljen kot priloga 1 Pravilnika o
ravnanju z odpadki v Uradnem listu RS, št.
84/98 (oznaka I/98) ali

– Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki
je bil objavljen kot priloga 1 Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o rav-
nanju z odpadki v Uradnem listu RS, št.
20/01 (oznaka II/01) in iz katerega je razvi-
den naziv odpadka.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

 Agencija Republike Slovenije
za okolje



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7121



Stran 7122 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7123



Stran 7124 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7125



Stran 7126 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7127



Stran 7128 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7129



Stran 7130 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7131



Stran 7132 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7133



Stran 7134 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7135



Stran 7136 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7137



Stran 7138 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7139



Stran 7140 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7141



Stran 7142 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7143



Stran 7144 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7145



Stran 7146 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7147



Stran 7148 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7149



Stran 7150 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7151



Stran 7152 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7153



Stran 7154 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7155



Stran 7156 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7157



Stran 7158 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7159



Stran 7160 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7161



Stran 7162 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7163



Stran 7164 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7165



Stran 7166 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7167



Stran 7168 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7169



Stran 7170 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7171



Stran 7172 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7173



Stran 7174 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7175



Stran 7176 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7177



Stran 7178 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7179



Stran 7180 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7181



Stran 7182 / Št. 88 / 18. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 88 / 18. 10. 2002 / Stran 7183

Ob-79290

Preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov

borznega posrednika in člana uprave
družbe za upravljanje

Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena Sklepa o določitvi progra-
ma in načina opravljanja preizkusa strokov-
nih znanj, potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika in člana uprave dru-
žbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/00),
objavlja datum in kraj preizkusa ter druge
podatke, povezane z opravljanjem preizku-
sa strokovnih znanj.

Preizkusi strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posredni-
ka oziroma člana uprave družbe za uprav-
ljanje, bodo potekali na sedežu Agencije
za trg vrednostnih papirjev v naslednjih
terminih:

1. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posrednika
– 3. 12. 2002,

2. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov člana uprave družbe
za upravljanje – 5. 12. 2002.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov borznega posrednika:

Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji:

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99, 52/02);

2. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29//94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1. – 24. člen, 29. –
66. člen, 169. – 398. člen, 460. – 495.
člen, 510 – 545. člen);

3. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97, 56/99);

4. Zakon o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99);

5. Obligacijski zakonik (Uradni list RS,
št. 83/01):

– sklenitev pogodbe (15. – 33. člen),
– vrednostni papirji (212. – 233. člen),
– shranjevalna pogodba (729. – 738.

člen),
– pogodba o naročilu-mandat (766. –

787. člen),
– komisijska pogodba (788. – 806.

člen);
6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19 – 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23 – 30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe

(stran 31 – 36);
7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,

(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na po-

slovanje z vrednostnimi papirji v tujini:
1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni

list RS, št. 23/99, 35/01):
– poslovanje z vrednostnimi papirji (1. –

32. člen in 39. – 49. člen);
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-

dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01);

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v

Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 50/99,
37/00, 122/00, 4/01, 44/01).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC, 10.

5. 1993; On investment services in the se-
curities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC, 31.
12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective inves-
tment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov:

1. Pravila Ljubljanske borze d.d, Ljubljana;
2. Pravila poslovanja Klirinško depotne

družbe d.d., Ljubljana.
Sklop 4: poznavanje namena, značilno-

sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov:

1. Osnove ekonomske teorije: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
curities Representative, Dearborn Publis-
hing, INC; poglavje – Ecomomics page 304
– 317;

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 – 16;

3. Izdaja vrednostnih papirjev: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
curities Representative, Dearborn Financial
Publishing, Inc., strani 111 – 128;

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10 – 16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22 – 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1 – 6;

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall Internatio-
nal, Inc.;

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza:
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 – 103;

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 – 42.

Sklop 7: poslovanje s strankami in po-
slovna etika:

1. Izvajanje naročil, transakcije in porav-
nava obveznosti iz poslov, sklenjenih za ra-
čun strank: Barbara Dolenc, interno gradi-
vo, 2002;

2. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185 – 203.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov člana uprave družbe za upravljanje:

Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji:

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99, 52/02);

2. Zakon o investicijskih skladih in dru-
žbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94,
68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99,
56/99);

3. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29//94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1. – 24. člen, 29. –
66. člen, 169. – 398. člen, 460. – 495.
člen, 510. – 545. člen);

4. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97, 56/99);

5. Zakon o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99);

6. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št.106/99,
72/00, 81/00, 124/00, 52/01):

– vzajemni pokojninski sklad (12. del,
poglavje 3),

– pokojninska družba (12. del, pogla-
vje 4),

– nadzor (12. del, poglavje 8);
7. Obligacijski zakonik (Uradni list RS,

št. 83/01):
– sklenitev pogodbe (15. – 33. člen),
– vrednostni papirji (212. – 233. člen),
– shranjevalna pogodba (729. – 738.

člen),
– pogodba o naročilu-mandat (766. –

787. člen),
– komisijska pogodba (788. – 806. člen);
8. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19 – 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23 – 30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe

(stran 31 – 36);
9. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,

(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na po-

slovanje z vrednostnimi papirji v tujini:
1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni

list RS, št. 23/99, 35/01):
– poslovanje z vrednostnimi papirji (1. –

32. člen in 39. – 49. člen);
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-

dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01);

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99, 37/00, 122/00, 4/01, 44/01).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field;

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective inves-
tment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov:

1. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: poznavanje namena, značilno-
sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov:

1. Osnove ekonomske teorije: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
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curities Representative, Dearborn Publis-
hing, INC; poglavje – Ecomomics page 304
– 317;

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 – 16;

3. Izdaja vrednostnih papirjev: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
curities Representative, Dearborn Financial
Publishing, Inc., strani 111 – 128;

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10 – 16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22 – 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1 – 6;

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall Internatio-
nal, Inc.;

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza:
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 – 103;

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 – 42.

Sklop 6: poslovanje investicijskih skla-
dov:

1. Fundamentals of Investing: Lawrence
J. Gitman, Michael D. Joehnk, HarperCol-
lins Publishers Inc., Seventh Edition, 1998
– poglavje 13; Mutual funds: An Indirect
Route to the Market, (strani 495 – 536).

Sklop 7: poslovanje s strankami in po-
slovna etika:

1. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185 – 203.

Zahteve kandidatov za opravljanje preizku-
sa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje
poslov borznega posrednika oziroma člana
uprave družbe za upravljanje, s priloženim po-
trdilom o plačilu takse, plačane na transakcij-
ski račun 01100-6370164245, sprejema
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljublja-
na, Poljanski nasip 6 (tel. 01/280-04-00),
najkasneje do deset dni pred rokom opravlja-
nja preizkusa strokovnih znanj.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Št. 2445 Ob-79101
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS št. 60/95), objavlja-
mo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča in hla-

dilnice,
b) kraj: Bistriške mesnine d.d. – v steča-

ju, Slovenska Bistrica, Zadružna ul. 4,
c) vrsta nepremičnin:
– hladilnica: 146 m2, zmogljivost 102

toni, hlajenje –25 °C,
– podno skladišče: 278 m2.
Hladilnica in skladišče sta v eni zgradbi,

stoječi na parc. št. 452/12, številka zknj.
vl. 2338, k.o. Slovenska Bistrica in pred-
stavljata 52/100 solastniškega deleža v
sklopu objektov družbe Bistriške mesnine
d.d. - v stečaju, Slovenska Bistrica, Zadruž-
na ul. 4.

d) nepremičnini v lasti Zavoda RS za bla-
govne rezerve se odprodajata v celoti, po
sistemu videno – kupljeno. Predpisane dav-
čne dajatve na promet nepremičnin in stro-
ške prepisa plača kupec.

3. Izhodiščna cena znaša 28,600.000
SIT. Cenitev nepremičnin je pripravil sodno
zapriseženi cenilec za gradbeništvo.

4. Nepremičnini bosta prodani ponudni-
ku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

5. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

6. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik je dolžan plačati kupnino ob podpi-
su pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.

Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije: pred odpiranjem po-

nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspe-
jo, kavcija vrne v roku osmih dni, brez
obresti.

8. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589- 73-17.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 15. 11. 2002, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

hladilnice in podnega skladišča v Slovenski
Bistrici – ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– sklep o registraciji v Republiki Sloveni-

ji, ter pooblastilo osebi za zastopanje na
odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 11. 2002 ob 9.
uri, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu

Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2447 Ob-79102
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih

rezervah (Ur. l. RS št. 60/95), objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo silosov

za moko
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja silosov za moko,
b) kraj in vrsta objektov:
1. Pekarna Koper d.o.o., Bertoki, Pobe-

ška c. 15, dva plastična silosa z zmogljivos-
tjo po 50 ton.

Izhodiščna cena je 690.000 SIT (brez
zemljišča).

2. Klasje Celje d.d., Pekarna Sevnica,
Sevnica, Planinska c. nn, plastičen silos
zmogljivosti 50 ton in 35 ton zmogljivosti v
drugem plastičnem silosu z zmogljivostjo 50
ton.

Izhodiščna cena je 430.000 SIT (brez
zemljišča).

3. Pekarna d.o.o. Postojna, Kolodvor-
ska 5c, Postojna, 20 ton zmogljivosti v pla-
stičnem silosu z zmogljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 420.996 SIT (brez
zemljišča).

4. Pekarna Kranj d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 5, plastičen silos zmogljivosti 50
ton in 17 ton zmogljivosti v drugem plastič-
nem silosu z zmogljivostjo 50 ton.

Izhodiščna cena je 484.100 SIT (brez
zemljišča).

3. Cenitev silosov je pripravil sodno za-
priseženi cenilec za gradbeno stroko.

4. Silosi se odprodajajo posamično ali v
celoti, po sistemu videno - kupljeno. Pred-
pisane davčne dajatve in stroške prepisa
plača kupec.

5. Silosi bodo prodani ponudnikom, ki
bodo ponudili najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

6. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji silosov, se šteje, da odsto-
pa od pogodbe.

V tem primeru se varščina ne vrača.
7. Način in rok plačila: najugodnejši po-

nudnik je dolžan plačati kupnino ob podpi-
su pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.

Položena varščina se všteje v kupnino.
8. Višina varščine: pred odpiranjem po-

nudb morajo ponudniki položiti varščino v
višini 10% izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku osmih dni, brez obre-
sti.

9. Ogled silosov je možen po predho-
dnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589- 73-17.
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10. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 15. 11. 2002, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

silosov v (napišite kraj) ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne sta-

rejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za
zastopanje na odpiranju ponudb za prav-
ne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 11. 2002 ob 12.
uri, v sejni sobi v VII. nadstropju, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2446 Ob-79103
Na podlagi 19. člena Zakona o blagov-

nih rezervah (Ur. l. RS št. 60/95), objav-
ljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča in re-

zervoarjev za jedilno olje,
b) kraj: Vir pri Domžalah, Sončna pot 2,

območje nekdanje gospodarske družbe He-
lios Oljarna Domžale d.o.o.

a) vrsta nepremičnin:
– 240 m2 podnega skladišča s pripada-

jočim zemljiščem na parc. št. 2352, zknj.
vl. št. 4709 k.o. Domžale, kar predstavlja
85/1000 celotne parcele.

Izhodiščna cena je 9,247.286 SIT.
– 4 rezervoarji za jedilno olje z zmoglji-

vostjo po 500 ton na parc. št. 1174/3,
zknj. vl. št. 4708, k.o. Domžale.

Izhodiščna cena je 7,007.520 SIT.
– 2 rezervoarja za jedilno olje z zmoglji-

vostjo po 250 ton na parc. št. 2355, zknj.
vl. št. 4708, k.o. Domžale.

Izhodiščna cena je 1,280.220 SIT.
– 1 rezervoar za jedilno olje z zmoglji-

vostjo 500 ton na parc. št. 2354, zknj. vl.
št. 4708, k.o. Domžale.

Izhodiščna cena je 875.940 SIT.
– 1 rezervoar za jedilno olje z zmoglji-

vostjo 50 ton na parc. št. 2353, zknj. vl. št.
4708, k.o. Domžale.

Izhodiščna cena je 157.220 SIT.
d) nepremičnine se odprodajajo kot ce-

lota, po sistemu videno- kupljeno. Predpi-
sane davčne dajatve na promet nepremič-
nin in stroške prepisa plača kupec.

3. Cenitev objektov je pripravil sodno
zapriseženi cenilec.

4. Nepremičnine bodo prodane ponu-
dniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.

O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.

Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

5. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da
odstopa od pogodbe. V tem primeru se kav-
cija ne vrača.

6. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik je dolžan plačati kupnino ob podpi-
su pogodbe na transakcijski račun pri UJP
Urad Ljubljana št. 01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% izhodiščne  cene na transakcijski
račun pri UJP Urad Ljubljana št. 01100-
6030230073.

Po opravljenem odpiranju ponudb se po-
nudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti.

8. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
št. 01/589- 73-17.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 15. 11. 2002, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup

objektov v oljarni Vir pri Domžalah – ne od-
piraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši

od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopa-
nje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba.

b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 11. 2002 ob 9.
uri, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št, 4188/00 Ob-79293
Stečajni dolžnik Plutal, d.d., Ljubljana, v

stečaju, Cesta v Gorice 8, Ljubljana, objav-
lja

informativno zbiranje ponudb za odkup
stečajnega dolžnika kot pravne osebe

Predmet informativnega zbiranja ponudb
je pravna oseba Plutal, d.d., Ljubljana, v
stečaju, DŠ 36858838. Pravna oseba izka-
zuje med svojim premoženjem nekaj nepre-
mičnin (v naravi deli ceste ali pločnika) ter
nekaj odprtih terjatev na podlagi vloženih
tožb zaradi izpodbijanja pravnih dejanj, prav-
de niso zaključene.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Prodajna po-
godba se sklene v roku 8 dni po izbiri ponu-
dnika, kar se opravi v 8 dneh po poteku

roka za zbiranje ponudb, vendar si prodaja-
lec pridržuje pravico, da pogodbe ne skle-
ne z nobenim od ponudnikov.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika s pripisom “ponudba – ne
odpiraj”.

Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
pravne osebe, kakor tudi vse stroške v zvezi
s sestavo pogodbe o prodaji pravne osebe
in vpisom v sodni register.

Ponudbe se dostavijo na navedeni na-
slov najpozneje v roku 8 dni po objavi tega
oglasa. Prenos pravne osebe se izvede na
uspešnega ponudnika po plačilu kupnine v
celoti.

Vse informacije lahko dobijo ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali po faks 01/300-40-90.

stečajni upravitelj Brane Gorše

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-14/2002-7 Ob-79097
Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slo-

venije – Sindikata delavcev trgovine Slo-
venije – Sindikata družbe MG Market –
Obi center Ljubljana, Jurčkova cesta 226,
Ljubljana, sprejeta dne 13. 6. 2002, matična
številka 1156683, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 156 dne
4. 10. 2002.

Št. 114-4/02-310 Ob-79098
Pravila sindikata – Sindikata kovinske

in elektroindustrije sindikalne podružni-
ce KAL-KO-PREM, d.o.o., s sedežem na
Prevaljah, Nicina 12, se z dnem 10. 5.
2002 hranijo pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem in so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 8.

Št. 114-5/02-310 Ob-79099
Statut Sindikata delavcev v zdravstve-

ni negi Slovenije, SE Dom starejših na
Fari, s sedežem na Prevaljah, Na Fari 50,
se z dnem 4. 10. 2002 hrani pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem in so vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 9.

Št. 028-1/2002-2 Ob-79196
Pravila Sindikata lesarstva Slovenije

Sinles, Sindikat podjetja Maplo, d.o.o.,
Belokranjska 40, Črnomelj, se sprejmejo
v hrambo, evidentirajo v predpisani evidenci
pod zap. št. 2, letnik 2002 ter hranijo pri
Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve.

Št. 028-2/2002-2 Ob-79197
Pravila Sindikata lesarstva Slovenije

Sinles, Sindikat podjetja ESOL, d.o.o.,
Belokranjska 40, Črnomelj, se sprejmejo
v hrambo, evidentirajo v predpisani evidenci
pod zap. št. 1, letnik 2002 ter hranijo pri
Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-79125
Družba DATA – Z, d.o.o., Ljubljanska

19a, Kamnik, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pri vl. št.
1/20222/00, je na svoji skupščini dne 19.
9. 2002 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
zaradi izstopa družbenika, na podlagi ka-

terega je osnovni kapital družbe, ki je doslej
znašal 52,410.299 SIT, zmanjšal za
50,310.299 SIT tako, da po novem znaša
2,100.000 SIT.

Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali z zma-
njšanjem osnovnega kapitala soglašajo.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.

DATA – Z, d.o.o., Kamnik
direktorica družbe
Mirjana Zejnelagić

Ob-79126
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 16. 9. 2002 direk-
tor družbe Dom starejših občanov Medvo-
de, d.o.o., Zbiljska cesta 15, 1215 Medvo-
de, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

605,988.105,97 SIT se zmanjša za znesek
103,000.000 SIT in po zmanjšanju znaša
502,988.105,97 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Dom Medvode, d.o.o.
Borut Rezar, direktor

Št. 2/2002 Ob-79189
Družba MF – Finance, poslovno finan-

čne storitve, d.d., objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Po povečanju osnovnega kapitala iz

sredstev družbe se osnovni kapital družbe
zaradi manjšega obsega poslovanja zma-
njša za 890,000.000 SIT, tako da po zma-
njšanju znaša 10,000.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z združeva-
njem delnic, tako da se 90 dosedanjih del-
nic družbe združi v eno novo delnico nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT. Delnice in pravi-
ce iz delnic, ki jih ni mogoče združiti ali
zamenjati za nove delnice, se z vpisom zma-
njšanja osnovnega kapitala v sodni register
razveljavijo. Delničarjem se iz naslova zma-
njšanja osnovnega kapitala izplača nadome-

Objave gospodarskih
družb

stilo v višini razlike med skupno nominalno
vrednostjo delnic pred in po zmanjšanju.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala prič-
ne veljati in se izvede z dnem povečanja
osnovnega kapitala družbe skladno sklepu
k točki 4.1.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina družbe na svoji seji
dne 27. 6. 2002. Upniki, katerih terjatve so
nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjša-
nju osnovnega kapitala v sodni register, so
upravičeni do zavarovanja, če terjatve v šest-
ih mesecih po objavi prijavijo, kolikor ne bi
mogli biti poplačani.

MF – Finance, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Dopolnitev dnevnega reda

Ob-79322
Dopolnitev 2. točke dnevnega reda 5.

redne skupščine družbe Mlinostroj, d.d.,
Domžale, ki bo v sredo, 6. 11. 2002 ob
12. uri, v poslovnih prostorih družbe Mli-
nostroj, d.d., Domžale, Študljanska c. 5.

2. Predstavitev poročila nadzornega
sveta o rezultatu preveritve letnega poro-
čila in predloga za uporabo bilančnega
dobička, sprejem letnega poročila, odlo-
čanje o uporabi bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

2.1 Predlog sklepa: sprejme se revidira-
no letno poročilo za poslovno leto 2001.

Točka dnevnega reda 2.1 se spremeni v
2.2.

Točka dnevnega reda 2.2 se spremeni v
2.3.

Mlinostroj, d.d., Domžale

Št. 260/2002 Ob-79132
Na podlagi 20. točke statuta družbe

Kmetijstvo Črnci d.d., sklicuje uprava Kme-
tijstvo Črnci d.d., Črnci 2 – grad, 9253
Apače

skupščino delničarjev,
v četrtek, 21. 11. 2002 ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: uprava odpre skupščino

in obvesti skupščino glede notarja, ki piše
zapisnik. Seji prisostvuje vabljena notarka
Danica Hojs-Peršak.

2. Ugotovitev navzočnosti, izvolitev de-
lovnih teles in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na podlagi poročila preš-
tevalcev glasov se ugotovi prisotnost delni-
čarjev na skupščini. Za predsednika skup-
ščine se izvoli Janka Rihtariča, za prešteval-
ki glasov pa Milko Hozjan in Marijo Režonja.
Potrdi se dnevni red.

3. Obravnava:
a) poročila o poslovanju družbe od

23. 11. 2001 do 31. 12. 2001 z mnenjem
nadzornega sveta in pooblaščenega revi-
zorja,

b) podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme poročilo uprave o

poslovanju družbe Kmetijstvo Črnci d.d., z
mnenjem nadzornega sveta in pooblašče-
nega revizorja ter

b) se podeli razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 2001.

Predlog sklepa: bilančni dobiček
24,816.447,22 SIT družbe Kmetijstvo Črn-
ci d.d., za leto 2001, se v celoti razporedi v
druge rezerve družbe.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je v svet

delavcev na seji 16. 7. 2002 imenoval za
predstavnika delavcev v novo izvoljen nad-
zorni svet Antona Kovača. Ugotovi se, da je
članica začasnega nadzornega sveta Ne-
venka Štubelj podala odstopno izjavo z dne
13. 5. 2002 in da poteče mandat članu
začasnega nadzornega sveta Toplak Sandi-
ju dne 21. 11. 2002.

Za nova člana nadzornega sveta se pre-
dlaga Franca Podleseka in Marijo Zagorc, z
mandatom za dobo štirih let.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov družbe Kmetijstvo Črnci
za leto 2002 se imenuje revizijsko hišo Au-
dit d.o.o., Murska Sobota.

7. Določitev višine sejnine nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlog, da se članom nadzornega sveta dolo-
či sejnina v višini 150 evrov.

8. Razno.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine in, ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo gradivo ter glasovne lističe.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-

no z besedilom letnega poročila uprave za
leto 2001 ter pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta in mnenjem pooblaščenega revi-
zorja je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe.

Predlog delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so z njimi pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine z
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istim dnevnim redom čez pol ure po sklicani
seji. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kmetijstvo Črnci d.d.
uprava družbe

Ob-79185
Po pooblastilu sodišča (sklep Ng

10/2002) sklicuje delničar Princess d.o.o.,
Maribor

izredno sejo skupščine
delniške družbe Merinka d.d., Žitna

ulica 12, Maribor,
ki bo dne 20. 11. 2002 s pričetkom ob

10. uri, v prostorih Poslovnega kluba hotela
Piramida, Ulica Heroja Šlandra 10, Mari-
bor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev navzočnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skup-

ščine se izvoli Stanka Osterc. Za prešteval-
ca glasov se izvolita Marjan Vedlin in Gregor
Klajnšek.

Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc.

3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: z dnem zasedanja skup-
ščine se v nadzorni svet izvolijo:

– Fedor Šlajmer,
– Božidar Sobočan,
– Melita Štern,
– Rihard Vračko.
Mandatna doba novo izvoljenih članov

nadzornega sveta traja 4 leta, šteto od dne
izvolitve.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Nemesis d.o.o., Partizanska cesta
13a, Maribor, vsak delavnik od objave skli-
ca skupščine dalje, med 10. in 12. uro.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi 10 dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošto dostavijo na sedež
družbe Nemesis d.o.o., Partizanska cesta
13a, Maribor, najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine.

Pooblaščenci in zastopniki morajo sku-
paj s prijavo poslati tudi veljavno pooblastilo
ter izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 15 dni. Pooblastilo za zasto-
panje mora biti pisno in dostavljeno družbi
Nemesis d.o.o., Partizanska cesta 13a, Ma-
ribor, najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine, ter ostane shranjeno na sedežu dru-
žbe za ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja.

O vseh točkah, razen prve, se glasuje z
glasovnicami.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
najkasneje do 9. ure identificirajo z ose-
bnim dokumentom (pravne osebe še z izpi-
som iz sodnega registra), prijavijo na zase-
danje ter prevzamejo glasovalne lističe. Po
tem času se prijave zaključijo in do zaseda-
nja skupščine nove prijave niso mogoče.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo družbi Nemesis d.o.o., Parti-
zanska cesta 13a, Maribor, v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Princess d.o.o., Maribor
uprava družbe

Ob-79210
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Mi-

neral Podjetje za pridobivanje, predelavo in
montažo naravnega kamna, d.d., uprava na
zahtevo manjšinskih delničarjev, ki jih za-
stopa odvetnik Zmago Marovt iz Ljubljane,
Cigaletova 7, sklicuje

8. sejo skupščine družbe
Mineral d.d. Ljubljana, Letališka c. 5,

ki bo dne 20. novembra 2002 ob 16. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 5,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Ljubica Žagar,

Branka Židanek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Imenovanje posebnega revizorja dru-

žbe Mineral d.d. zaradi preveritve vodenja
poslov družbe v zadnjih petih letih.

Predlog sklepa: za posebnega revizorja
družbe Mineral d.d.zaradi preveritve vode-
nja poslov družbe v zadnjih petih letih, zlasti
pri odtujitvi nepremičnin družbe, kakor tudi
pri poslovanju družbe z delničarji družbe
Mineral d.d., vodilnimi delavci Minerala d.d.,
kakor tudi družbami v njihovi lasti ter preve-
ritve postopkov nakupov delnic družbe s
strani njenih vodilnih delavcev, se imenuje
družbo Constantia MT & D d.o.o., Ljublja-
na, Vilharjeva 27, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo 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 ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim

pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Mineral d.d.,
direktor

Miran Lampret, univ. dipl. ek.

Ob-79246
Uprava delniške družbe sklicuje na pod-

lagi 283. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah in določil statuta delniške družbe

II. sejo skupščine
delniške družbe Soča VGP d.d., Nova

Gorica,
ki bo v sredo, 20. novembra 2002, ob

10. uri, v sejni sobi na sedežu delniške
družbe v Novi Gorici, Industrijska cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine po predlogu uprave družbe.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me letno poročilo za leto 2001 skupaj z
revizorskim mnenjem.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina ne podeli razrešnice

nadzornemu svetu v prejšnji sestavi.
3.2. Skupščina ne podeli razrešnice

upravi – direktorici – družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2002 in

imenovanje izrednega revizorja za potrebe
prisilne poravnave družbe.

Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za

revizorja za leto 2002 imenuje revizorsko
hišo EOS Revizija d.o.o.

4.2. Na predlog nadzornega sveta se za
izrednega revizorja za potrebe prisilne po-
ravnave, ki se vodi v družbi, imenuje revi-
zorsko hišo EOS Revizija d.o.o.

5. Seznanitev z revizijskim poročilom za
potrebe prisilne poravnave.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revizijskim poročilom družbe za potrebe pri-
silne poravnave in s predlogom uprave, s
katerim predlaga delno pokrivanje izgube iz
tekočega leta v višini prevrednotovalnega
popravka kapitala, ki na dan 31.5.2002 zna-
ša 131.468 tisoč SIT, tako da ostane še
nepokrita izguba tekočega leta in preteklih
let v višini 227.484 tisoč SIT.

6. Pokrivanje izgube v breme osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa: z namenom delnega po-
krivanja preostale izgube poslovnega leta v
skupni višini 426.581 tisoč SIT se izvede
poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapi-
tala v višini 154.883 tisoč SIT. Poenostavlje-
no zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z združevanjem delnic v razmerju 1:2,67597
tako, da ostane vrednost osnovnega kapitala
po združevanju delnic enaka 92.414 tisoč
SIT. Nepokrita izguba tekočega poslovnega
leta po poenostavljenem zmanjšanju osnov-
nega kapitala z združevanjem delnic tako
ostane enaka 271.698 tisoč SIT.

7. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki.
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Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča za 30.804 tisoč SIT in tako zna-
ša 123.218 tisoč SIT. Povečanje osnovne-
ga kapitala se izvede z izdajo 30.804 nava-
dnih delnic v nominalni višini 1.000 SIT za
delnico tako, da znaša vrednostno poveča-
nje osnovnega kapitala 30.804 tisoč SIT.

Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev na-
slednjih upnikov, ki prevzamejo na novo iz-
dane delnice :

Baša Jože s.p. s cesijo svojih terjatev na
družbo Soča VGP d.d. v višini
16,656.432,97 SIT vplača 6.663 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 6,663.000 SIT ter s tem pridobi 5,4%
upravljalskih upravičenj.

Černuta Dani s.p. s cesijo svojih terjatev
na družbo Soča VGP d.d. v višini
1,086.147,92 SIT vplača 434 navadnih del-
nic, katerih skupna nominalna vrednost je
434.000 SIT ter s tem pridobi 0,4% uprav-
ljalskih upravičenj.

Dolinar Uroš s.p. s cesijo svojih terjatev
na družbo Soča VGP d.d. v višini
3,398.334,90 SIT vplača 1.359 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 1,359.000 SIT ter s tem pridobi 1,1%
upravljalskih upravičenj.

Emil Fornazarič s.p. s cesijo svojih terja-
tev na družbo Soča VGP d.d. v višini
14,039.165 SIT vplača 5.616 navadnih del-
nic, katerih skupna nominalna vrednost je
5,616.000 SIT ter s tem pridobi 4,6%
upravljalskih upravičenj.

Ličen Silvester s.p. s cesijo svojih terja-
tev na družbo Soča VGP d.d. v višini
1,841.229,72 SIT vplača 736 navadnih del-
nic, katerih skupna nominalna vrednost je
736.000 SIT ter s tem pridobi 0,6% uprav-
ljalskih upravičenj.

Marušič Sebastjan s.p. s cesijo svojih
terjatev na družbo Soča VGP d.d. v višini
7,978.006,61 SIT vplača 3.191 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 3,191.000 SIT ter s tem pridobi 2,6%
upravljalskih upravičenj.

Rot Jože s.p. s cesijo svojih terjatev na
družbo Soča VGP d.d. v višini
2,021.165,60 SIT vplača 808 navadnih del-
nic, katerih skupna nominalna vrednost je
808.000 SIT ter s tem pridobi 0,7% uprav-
ljalskih upravičenj.

Slejko Sandi s.p. s cesijo svojih terjatev
na družbo Soča VGP d.d. v višini
7,645.794,85 SIT vplača 3.058 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 3,058.000 SIT ter s tem pridobi 2,5%
upravljalskih upravičenj.

Lastrans d.o.o. s cesijo svojih terjatev na
družbo Soča VGP d.d. v višini
3,447.265,83 SIT vplača 1.379 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 1,379.000 SIT ter s tem pridobi 1,1%
upravljalskih upravičenj.

Markvest d.o.o. s cesijo svojih terjatev
na družbo Soča VGP d.d. v višini
5,968.785,02 SIT vplača 2.387 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost
je 2,387.000 SIT ter s tem pridobi 1,9%
upravljalskih upravičenj.

Imotel d.o.o. s cesijo svojih terjatev na
družbo Soča VGP d.d. v višini
5,224.371,94 SIT vplača 2.090 navadnih
delnic, katerih skupna nominalna vrednost

je 2,090.000 SIT ter s tem pridobi 1,7%
upravljalskih upravičenj.

Gradstor, gradbene storitve, d.o.o., s ce-
sijo svojih terjatev na družbo Soča VGP d.d.
v višini 7,704.704 SIT vplača 3.082 nava-
dnih delnic, katerih skupna nominalna vre-
dnost je 3,082.000 SIT ter s tem pridobi
2,5% upravljalskih upravičenj.

Gradstor, gradbene storitve Rebeka
Bec, s.p., s cesijo svojih terjatev na družbo
Soča VGP d.d. v višini 7,704.704 SIT vpla-
ča 3.082 navadnih delnic, katerih skupna
nominalna vrednost je 3,082.000 SIT ter s
tem pridobi 2,5% upravljalskih upravičenj.

Vsi zgoraj navedeni upniki so z družbo
sklenili pogodbo o konverziji terjatev v po-
stopku prisilne poravnave nad dolžnikom, in
sicer v notarski obliki s kavzulo izvršljivosti.
Upravo se zadolži, da omenjeno pogodbo
izvršuje v skladu z določili pogodbe in v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Znesek 46.207 tisoč SIT, ki predstavlja
razliko med skupno vrednostjo cediranih ter-
jatev in skupno nominalno vrednostjo novo
izdanih delnic, se vknjiži v rezerve družbe.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala, se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
pravnomočnosti prisilne poravnave uskladi
besedilo statuta družbe s spremembami,
sprejetimi pod 6. in 7. točko te skupščine.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo pre-
dlagana prisilna poravnava nad dolžnikom So-
čo VGP d.d. pravnomočno potrjena.

8. Sprememba statuta družbe Soča VGP
d.d.

Predlog sklepa:
8.1. Sprejmejo se spremembe statuta,

in sicer:
Za 17. členom se doda nov 17. a člen,

ki se glasi:
Upravo družbe se pooblasti, da lahko

poveča osnovni kapital družbe kot odobreni
kapital ob pogojih, ki jih določa 328. člen
ZGD, vendar največ v višini 50% osnovnega
kapitala, kar predstavlja 61.609 navadnih
delnic oziroma znesek v višini 61,609.000
SIT.

Vplačilo novih delnic iz naslova odobre-
nega kapitala se lahko izvede v roku 5 let
po vpisu spremembe statuta v sodni regi-
ster. Nove delnice se izdajo po določilih
329. člena in 330. člena ZGD.

Za 17. a členom se doda novi 17.b člen,
ki se glasi:

Na podlagi pooblastila skupščine, za ve-
ljavnost katerega je potrebna večina naj-
manj treh četrtin pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala, direktor družbe lahko
po svojem preudarku in v dobrobit družbe
pridobiva in odsvaja lastne delnice družbe
za naslednje namene:

– da se delnice ponudijo v odkup delav-
cem družbe ali z njo povezane družbe,

– da se delnice pridobi zato, da bi se
delničarjem zagotovila odpravnina po do-
ločbah ZGD,

– da delnice pridobi zato, da bi izstopa-
jočim delničarjem zagotovila odpravnino, ne
glede na vzrok izstopa iz družbe,

– da delnice pridobi zaradi izpolnitve ob-
veznosti opcijskim upravičencem – direk-
torju družbe, poslovodnim delavcem in čla-
nom NS,

– za druge namene, določene v 240.
členu ZGD.

V pooblastilu skupščine za nakup delnic
se določi najnižja in najvišja prodajna cena,
kakor tudi delež teh delnic, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala. Pri tem družba ne sme
pridobiti lastnih delnic izključno z namenom
trgovanja.

Pridobitve in odsvojitve delnic morajo bi-
ti opravljene na podlagi pogodb, sklenjenih
s posredovanjem borznoposredniške dru-
žbe, ki jo izbere direktor družbe.

Direktor družbe oblikuje rezerve za na-
men nakupa lastnih delnic v ustrezni višini v
skladu z določili ZGD in tega statuta.

Direktor lahko lastne delnice družbe
umakne brez sklepa skupščine o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

Direktor mora vse posle z lastnimi delni-
cami pojasniti v prilogi letnega poročila.

V 31. členu se na koncu drugega od-
stavka doda besedilo:

Delničarji, ki so v postopku prisilne po-
ravnave nad družbo svoje terjatve konverti-
rali v kapital družbe in s tem prevzeli novo
izdane delnice, imajo pravico imenovati ene-
ga člana nadzornega sveta v družbi, dokler
razpolagajo vsaj z 10% glasovalnih pravic v
družbi.

V 44. členu se izbriše prvi odstavek in se
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Za posle obremenjevanja, odtujevanja in
dodatnega zadolževanja družbe nad vre-
dnostjo 100.000 EUR pri enem upniku je
potrebno predhodno soglasje nadzornega
sveta, ki mora biti sprejeto z dvotretjinsko
večino. Če nadzorni svet ne podeli sogla-
sja, o tem odloča skupščina družbe na pre-
dlog uprave.

Vsi ostali členi statuta ostanejo nespre-
menjeni.

8.2. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da uskladi besedilo statuta s sprejetim skle-
pom pod to točko.

8.3. Sklep o spremembi statuta velja pod
odložnim pogojem, da bo prisilna poravna-
va, ki se vodi nad družbo Soča VGP d.d.,
izglasovana in pravnomočno potrjena.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potre-
bno deponirati v tajništvu uprave družbe na
sedežu družbe v Novi Gorici, Industrijska
cesta 2, 5000 Nova Gorica.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj najavi svojo udeležbo na skupščini dru-
žbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine družbe.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Sejna soba, v kateri bo potekala skup-
ščina, bo zaradi administrativnih opravil, ki
so potrebna pred skupščino, odprta 30 mi-
nut pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bo-
mo ob 10. uri tako, da bo omogočen točen
pričetek skupščine.
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Popolno gradivo za 2. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu uprave družbe na sedežu družbe v
Novi Gorici, Industrijska cesta 2, 5000 No-
va Gorica in sicer vsak delovni dan po obja-
vi sklica skupščine od 8. ure do 11. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe ter ji tako omogočijo pravoča-
sno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
20. novembra 2002 ob 12. uri. Seja bo
sklepčna za odločanje ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Soča VGP d.d.
uprava družbe
Soča VGP d.d

nadzorni svet družbe

Ob-79252
Na podlagi 29. člena statuta delniške

družbe Merinka-delnica d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

II. sejo skupščine
delniške družbe Merinka-delnica, d.d.

ki bo v sredo, dne 20. 11. 2002, na
sedežu družbe Žitna ulica 12, 2000 Mari-
bor, ob 9. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gor-
jup in verifikacijska komisija v sestavi Ida
Planinc kot predsednica in Miro Javor ter
Toni Sušek kot preštevalca glasov. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka Dušica Kalin-
ger.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu; obrav-
nava ter razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe Merin-
ka-delnica d.d. o rezultatih preveritve letne-
ga poročila, načina in obsega preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2001.

V skladu z 282. a členom veljavnega
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzorne-
ga sveta v poslovnem letu 2001 in jima
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2001.

3. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bi-
lančni dobiček za poslovno leto 2001 v viši-
ni 666.000 SIT prenese v prihodnje leto.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb v nadzornem svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
podano odstopno izjavo članice nadzorne-
ga sveta. Na predlog nadzornega sveta se
za novega člana nadzornega sveta z dnem
izvedbe skupščine imenuje Vinko Merc.
Mandatna doba člana nadzornega sveta je

4 leta. Mandat nastopi z dnem imenovanja
na skupščini.

5. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe Merin-
ka-delnica d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe Merinka-delnica d.d.
v predloženem besedilu.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno poši-
ljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe Merin-
ka-delnica d.d., Žitna ulica 12, 2000 Mari-
bor.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pooblaščenci pa še s pisnim poobla-
stilom, ki se hrani pri upravi družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letnim poročilom in spremembami ter
dopolnitvami statuta družbe je na vpogled
delničarjem v industrijski prodajalni Merin-
ka, Žitna ulica 12, vsak delavnik od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Merinka-delnica d.d.
uprava – direktor

Vojko Kravanja

Ob-79256
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške

družbe Klasje, Mlinsko predelovalno podje-
tje Celje, d.d. in v skladu z določbami zako-
na o gospodarskih družbah sklicujem

7. sejo skupščine
delniške družbe Klasje Celje, d.d.
ki bo v četrtek, dne 21. 11. 2002, na

sedežu družbe v poslovnih prostorih uprave
družbe, Resljeva 16, 3000 Celje, ob 12.
uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gor-
jup in verifikacijska komisija v sestavi Anto-
nija Jazbec kot predsednica ter Danijel Kma-
puš in Nada Karfik kot preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Anton Ro-
jec iz Celja.

2. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
podanimi odstopnimi izjavami članov nadzor-
nega sveta – predstavnikov delničarjev. Skup-
ščina družbe imenuje nove člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarjev po podanem
predlogu za mandatno dobo 4 let. Mandat
nastopi z dnem imenovanja na skupščini.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe Klasje Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje in ki so vpisani v central-
nem registru pri Centralno klirinško depotni
družbi (KDD).

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine (pravna služba, soba št. 4) in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda skupščine se glasu-
je z glasovnicami razen o prvi točki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pooblaščenci pa še s pisnim poobla-
stilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se o
njih pravočasno seznani vse delničarje, pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Resljeva 16, 3000 Celje, in sicer
vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Klasje Celje, d.d.
uprava – direktor

Matjaž Pavčič, univ. dipl. ek.

Ob-79300
Na podlagi 31. člena statuta delniške

družbe Iskra-stikalni elementi d.d., Vi-
dem-Dobrepolje, sklicuje uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Iskra-stikalni elementi

d.d.,
ki bo dne 18. 11. 2002 ob 14. uri na

sedežu družbe v Vidmu-Dobrepolje, Pred-
struge 29, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa št. 1: ugotovi se udele-
žba in potrdi dnevni red.

2. Izvolitev predlaganih organov skup-
ščine:

Predlog sklepa št. 2: za predsednika
skupščine se izvoli Anžeta Lapajneta, za
preštevalki glasov pa Jožico Bašelj in Marijo
Žnidaršič. Skupščini prisostvuje vabljeni no-
tar.

3. Odločanje o poenostavljenem zma-
njšanju osnovnega kapitala ob istočasnem
povečanju osnovnega kapitala s stvarnim
vložkom, vse pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena.

Predlog sklepa št. 3:
1. Skladno z 49.a in 49.b členom Zako-

na o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
skupščina družbe Iskra-stikalni elementi d.d.
sprejme sklep o poenostavljenem zmanjša-
nju osnovnega kapitala ob istočasnem po-
večanju osnovnega kapitala z stvarnim vlož-
kom.

2. Družba za pokrivanje nepokrite izgu-
be v znesku 41,226.040,48 SIT uporabi
presežek vplačanega kapitala v znesku 737
SIT, rezerve v znesku 4,487.346,19 SIT,
razliko v znesku 36,737.957,29 SIT pa po-
krije z zmanjšanjem osnovnega kapitala (v
breme učinkov prisilne poravnave). Zma-
njšanje osnovnega kapitala se izvede z zdru-
ževanjem delnic tako, da se 1,082 obstoje-
če delnice zamenja za eno novo delnico.

3. Oblikuje se zmanjšani osnovni kapi-
tal v znesku 452,734.000 SIT razdeljen za
452.734 rednih delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT za eno delnico. Za pozi-
tivno razliko – razlika, ki nastane zaradi
menjave starih delnic za nove – v kapitalu,
t.j. 386.042,71 SIT se prenese v rezerve
družbe.

4. Hkrati z zmanjšanjem kapitala tega
sklepa se osnovni kapital poveča za
53,613.000 SIT s stvarnimi vložki. Za po-
večani osnovni kapital se izda 53.613 re-
dnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT.

5. Spremenjeni osnovni kapital na pod-
lagi zmanjšanja iz 2. točke tega sklepa in
hkratnega povečanja iz  3. točke tega skle-
pa znaša 506,347.000 SIT.

6. Prednostna pravica sedanjih delničar-
jev do vpisa in vplačila delnic iz 3. točke se
izključi.

7. Nove delnice bo vplačal upnik Slo-
venska razvojna družba d.d. z odstopom
(cesijo) terjatev do dolžnika po stanju na
dan 12. 9. 2002 v znesku 53,613.837,29
SIT in s tem pridobi 53.613 rednih delnic,
za razliko 837,29 SIT se v bilanci oblikuje
presežek vplačanega kapitala.

8. Sklep velja pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava potrjena.

9. Nadzorni svet se pooblasti, da po po-
trjeni prisilni poravnavi uskladi besedilo sta-
tuta s sprejetimi spremembami.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi poo-
blaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zase-
danjem skupščine v tajništvu uprave na se-
dežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi

vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k po-

sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajniš-
tvo uprave v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na vpogled delničarjem na sedežu dru-
žbe, Predstruge 29, v tajništvu, vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Iskra-Stikalni elementi d.d.
direktor

Uroš Zarnik

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 27/2002 S-79398
V zadevi prisilne poravnave zoper dolžni-

ka Gorica, Splošno gradbeno podjetje,
d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 19, je bil
dne 11. 10. 2002 v Uradnem listu RS –
Uradne objave, št. 86, na strani 6937, ob-
javljen začetek postopka prisilne poravnave
nad zgoraj navedenim dolžnikom. Pri ime-
novanju sedemčlanskega upniškega odbo-
ra pa je bil pomotoma izpuščen član upni-
škega odbora:

– STO Storitve, transport, operativa,
d.o.o., Nova Gorica, Prvomajska 39.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 10. 2002

St 18/2002 S-79076
1. Z dnem 9. 10. 2002 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom AGRO – MA,
Podjetje za trgovinske storitve in marke-
ting Ferdinand Potočnik, s.p., Cven
84/d, 9240 Ljutomer.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijav-
ljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in

Objave sodišč

največ 38.000 SIT. Sodna taksa se plača
na žiro račun sodnih taks tega sodišča. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
II. odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 1. 2003 ob 11. uri, v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 9. 10. 2002 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka. Te-
ga dne nastopijo vse pravne posledice za-
četka stečajnega postopka nad dolžnikom
in prenehajo pravice pooblaščencev stečaj-
nega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 10. 2002

St 14/2002-37 S-79077
Poravnalni senat dolžnika Imgrad, In-

dustrija montažnih gradbenih materia-
lov Ljutomer, d.d., Ljutomer, Ormoška
cesta št. 46, razpisuje narok za prisilno
poravnavo, ki bo dne 18. 11. 2002 ob 11.
uri, v razpravni dvorani št. 12 tega sodišča.

Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorgani-
zacije ogledajo pri tem sodišču na stečaj-
nem oddelku v sobi št. 413/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 10. 2002

St 83/2002 S-79078
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Zmajčkov butik, d.d., Ljub-
ljana, Koprska 100, za dne 5. 11. 2002
ob 10.10, v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2002

St 15/2002 S-79079
To sodišče je s sklepom opr. št. St

15/2002 z dne 1. 10. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Šiviljstvo Silva
Zupan, s.p., Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 78/a, matična številka: 565104,
ter z istim sklepom stečajni postopek takoj
zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002

St 44/02 S-79080
To sodišče je s sklepom St 44/2002

dne 7. 10. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Rejta, d.o.o., Horjul,
Šentjošt 31/a, Horjul.

Dolžnik se po pravnomočnosti izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2002
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St 168/2002 S-79081
To sodišče je s sklepom St 168/2002

dne 9. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom KLES, d.o.o., kmetijsko-le-
sno-elektrostrojno podjetje, Zagorje ob
Savi, Podvine 32, matična številka
5561345, šifra dejavnosti 45.450.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 1. 2003 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9.
10. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2002

St 157/2001 S-79082
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

157/2001 z dne 1. 10. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Avtoklepar-
stvo Bojan Huber, s.p., Burnikova 10,
Ljubljana, matična številka: 5409013, ter
z istim sklepom stečajni postopek takoj za-
ključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002

St 45/95 S-79083
To sodišče je s sklepom St 45/95 dne

18. 9. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Pohištveno mizarstvo Po-
miz, p.o., Ljubljana.

Preostanek sredstev se prenese na Slo-
vensko razvojno družbo, d.d. – v likvidaciji,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

St 41/99 S-79084
To sodišče je s sklepom St 41/99 dne

4. 10. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Stol, Pisarniški sistemi,
d.o.o. – v stečaju, Korenova pot, Kam-
nik.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2002

St 88/2002 S-79085
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, Bedenik Danilo,
s.p., Slekovčeva 11, Maribor, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaklju-

či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002

St 56/2002 S-79086
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Krznarstvo Marjeta Grabar, s.p., Go-
sposka ul. 11, Maribor, se v skladu s čle-
nom 99/I 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 2. 10. 2002

St 76/2001 S-79087
Stečajni postopek nad podjetjem

BIS-MARK, Proizvodnja, trgovina, posre-
dništvo in storitve, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska cesta 184.

Stečajni senat obvešča, da se lahko na-
nje prenesejo posamezne terjatve iz stečaj-
ne mase, če so jih pripravljeni prevzeti. Ter-
jatve so po mnenju stečajne upraviteljice
slabe, a jih je kljub temu po mnenju stečaj-
nega senata treba ponuditi upnikom v pre-
vzem. Soglasje za prevzem terjatev naj upni-
ki stečajnemu senatu sporočijo v roku 30
dni od objave tega oklica, s pisno vlogo, v
katerih naj tudi zapišejo, katero terjatev so
pripravljeni prevzeti. O prenosu terjatev bo
odločeno ob zaključku postopka. Podatke
o terjatvah, ki so v stečajni masi, lahko upni-
ki dobijo pri stečajni upraviteljici mag. Ireni
Lesjak.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2002

St 82/2002 S-79088
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Poš Miroslav, EVSI, s.p., Elektros-
troji, elektroinstalacije, elektrovozila, C.
14. divizije 11, Maribor, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2002

St 77/2002 S-79089
To sodišče je s sklepom opr. št. St

77/2002 z dne 7. 10. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
no podjetnico Sonjo Belej s firmo Zasto-
panje in posredovanje, solarij Bueno Be-
lej Sonja, s.p., Delavsko naselje 23, Mi-
klavž na Dravskem polju, ker je premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2002

St 58/2002 S-79090
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Fabijan Breda, s.p., Gostišče Odi-
sej, Ptujska c., Maribor, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002

St 78/2002 S-79091
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Lipanc Egon, s.p., Jezernikova 17,
Ruše, se v skladu s členom 99/I 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 1. 10. 2002

St 64/2000 S-79092
To sodišče je s sklepom opr. št. St

64/2000 z dne 4. 10. 2002 ustavilo na-
daljnje vnovčenje razdelitvene mase in ste-
čajni postopek proti stečajnemu dolžniku
Bencin, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska ce-
sta 184, zaključilo, ker bi nadaljnja izvedba
postopka povzročila nesorazmerne stroške.

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 tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2002

St 43/2001 S-79093
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2001 z dne 4. 10. 2002 zaključilo likvi-
dacijski postopek nad kasneje najdenim
premoženjem iz sodnega registra izbrisane-
ga dolžnika Ostrog, Export, trgovina in
storitve, d.o.o., Maribor, Ul. Arnolda To-
vornika 6, ker premoženje, ki je prišlo v
likvidacijsko maso in ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške postopka
in je tudi neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2002

St 97/2001 S-79094
To sodišče je s sklepom opr. št. St

97/2001 z dne 4. 10. 2002 ustavilo na-
daljnje vnovčenje razdelitvene mase in ste-
čajni postopek proti stečajnemu dolžniku
Merinka – Tkanina, Proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, Žitna ul. 12, zaključilo, ker bi nadalj-
nja izvedba postopka povzročila nesora-
zmerne stroške.

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 tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2002
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St 64/2002 S-79095
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Sera, proizvodnja, prodaja, export,
import, d.o.o., Milana Platovška 4, Raz-
vanje, se v skladu s členom 99/I 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.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2002

St 7/2002-10 S-79096
To sodišče je s sklepom opr. št. St

7/2002 z dne 7. 10. 2002 na podlagi prve-
ga odstavka 99. člena ZPPSL začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Duo Com-
merce, podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino ter organizacijo športa in rekreaci-
je, d.o.o., Kranj, Glavni trg 15, Kranj,
matična št.: 5359309, šifra dejavnosti:
52.481 in ga z istim sklepom zaključilo.

Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2002

St 17/2002-15 S-79198
I. Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika BARIERA, d.o.o., Ribnica na Pohor-
ju 14/b, Ribnica na Pohorju, matična šte-
vilka 5643341, šifra dejavnosti 60.240.

II. Odslej se firma dolžnika glasi BARIE-
RA, d.o.o., Ribnica na Pohorju 14/b, Ribni-
ca na Pohorju – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se določi
mag. Borisa Kastivnika, Navrški vrh 3C, Rav-
ne na Koroškem.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
15. 1. 2003 ob 10.30 v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s predpisano sodno tak-
so in jo dokumentirati z ustreznimi listinami.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 10.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 10. 2002

St 27/94 S-79261
To sodišče je v likvidacijskem postopku

nad dolžnikom Razvojni inženiring p.o., -
v likvidaciji, Ljubljana s sklepom St 27/94
dne 28. 6. 2002 odstavilo likvidacijsko
upraviteljico mag. Franjo Ocepek iz Trbo-

velj in imenovalo likvidacijsko upraviteljico
Tanjo Praprotnik iz Ljubljane.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2002

St 118/2002 S-79281
To sodišče je s sklepom St 118/2002

dne 9. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Urlep Danijel s.p., Zidar-
stvo, fasaderstvo in tesarstvo, Slatno 18,
Dol pri Hrastniku, davčna številka
49567381, šifra dejavnosti 45.210, ter na-
to z istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2002/00027 IZ-17995
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 2002/00027 je bila v zadevi zavarovanja
denarne terjatve upnice Nove KBM d.d.,
Področje Nova Gorica in dolžnika ter zasta-
vitelja Arhikon Atelje za projektiranje in inže-
niring d.o.o. Ajdovščina, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice v višini 8,000.000
SIT s pripadki zarubljena dne 20. 9. 2002
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer z rubežem nepremičnin, ki niso
vpisane v zemljiški knjigi, in sicer poslovne-
ga prostora v 2. nadstropju poslovno stano-
vanjsekga objekta v Ajdovščini, ob Goriški
cesti z naslovom Tovarniška cesta 2A, na
parc. št. 455, 456, 457 in 458, k.o. Ajdov-
ščina, v izmeri 78,91 m2 in je last dolžnika
in zastavitelja, na podlagi pogodbe št.
35/A-C3 z dne 19. 12. 1994, sklenjene
med SGP Primorje p.o. Ajdovščina in kup-
cem Pro Art d.o.o. Ajdovščina, kot predho-
dnikom družbe Arhikom d.o.o. Ajdovščina,
overjene pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini,
dne 12. 4. 1995, pod Ov I 298/95.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 9. 2002

Z 152/2002 IZ-18002
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžni-
ka Antona Mlinarja v višini 5,000.000 SIT s
pripadki pod pogoji iz neposredno izvršlji-
vega notarskega zapisa, opr. št. SV
1089/02 z dne 17. 5. 2002, in sicer na
dvosobnem stanovanju št. S3-202, s kabi-
netom v skupni izmeri 69,75 m2 s kletnim
prostorom št. S3-202 in parkirnim mestom
št. S3-202 v garažni kleti, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki se nahaja v 2.
nadstropju poslovno stanovanjskega centra
Kamnik, stoječem na zemljišču parc. št.
742/1, 741/3 in 742/2, vse k.o. Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 9. 2002

In 2002/00142 IZ-17985
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00142 z
dne 23. 8. 2002, je bil dne 19. 9. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
Kranj, Javno podjetje, d.o.o. Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, 2. Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro Gorenj-
ska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki
ga zastopa Domplan Kranj, njega pa Bog-
dan Greif, odvetnik v Kranju, 4. Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zasto-
pa Bogdan Greif, odvetnik v Kranju, rubež
stanovanja št. 11, v 2. nadstropju stano-
vanjske stavbe na naslovu Ulica Gorenjske-
ga odreda 6, s pripadajočimi skupnimi deli,
prostori, objekti in napravami ter funkcional-
nim zemljiščem, v lasti dolžnice Jelke Vidic.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

In 2002/00144 IZ-17986
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00144 z
dne 21. 8. 2002, je bil dne 19. 9. 2002
opravljen v korist upnika Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, Kranj, ki ga zastopa Bog-
dan Greif, odvetnik v Kranju, rubež stanova-
nja št. 33, v 5. nadstropju stanovanjske stav-
be na  naslovu Ulica Janeza Puharja 2,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, pro-
stori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem v lasti dolžnice Marije Bauman
Blažič.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

In 2002/00164 IZ-17991
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00164 z
dne 23. 8. 2002, je bil dne 19. 9. 2002
opravljen v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, ki jo
zastopa Alenka Šušteršič, odvetnica v Ljub-
ljani, rubež stanovanja št. 16, v 3. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na naslovu Šorli-
jeva ul. 10, Kranj, ki stoji na parc. št. 924/4,
k.o. Kranj, v lasti dolžnika Taneski Bojana,
Šorlijeva 10, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

Z 84/2002 IZ-18000
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 84/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma št. 6, v skupni izmeri 81,24 m2,
ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjsekga
objekta B 28, Cesta Jaka Platiše 21, Kranj,
stoječega na parc. št. 349/1 in 350/1,
k.o. Primskovo, s pripadajočo solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in na-
pravah, ter funkcionalnem zemljišču stano-
vanjskega objekta, ki še ni vpisano v zemlji-
ški knjigi in ga je zastavni dolžnik Karl Ro-
zman, roj. 18. 12. 1952, Hrastje 8, Kranj,
pridobil po sporazumu o delitvi skupnega
premoženja z dne 15. 11. 1993, ki ga je
sklenil s Petro Rozman iz Kranja, Hrastje 8,
na naroku dne 19. 9. 2002 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 105996001 z dne 15. 1. 2002,
v višini 54.120 EUR s pripadki, v korist
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upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 140.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

In 2002/00166 IZ-18004
Na podlagi spremembe izvršilnega sred-

stva Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In
2002/00166 z dne 17. 12. 2002, je bil
dne 18. 9. 2002 opravljen v korist upnika
Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj,
ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kra-
nja, rubež stanovanja 6, v drugem nadstro-
pju stanovanjske stavbe na naslovu Planina
74 v Kranju, last dolžnika Vojko Pavuna,
Planina 74, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

In 2002/00150 IZ-18006
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. In 2002/00150 z dne 8. 7.
2002, je bil dne 18. 9. 2002 opravljen v
korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2.
Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadno-
va 3a, Kranj in 3. Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, ki jih po pooblastilu
zastopa Domplan d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan
Greif iz Kranja, rubež stanovanja št. 18, v
drugem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Gogalova ulica 8 v Kranju, last dol-
žnika Pavlica Rogina, Gogalova ulica 8,
Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

Z 2002/00085 IZ-18023
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-

rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2002/00085, dne 24. 9. 2002 zarubilo
poslovni prostor v izmeri 20,45 m2, v pri-
tličju poslovno-stanovanjskega objekta Val-
vazorjev trg 6 v Litiji, ki stoji na zemljišču
parc. št. 29/1, vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku 397, k.o. Litija,
kot splošno ljudsko premoženje, ki ga upra-
vlja Občina Litija, last zastaviteljice Karmen
Vidic, roj. 3. 8. 1964, stan. Cesta Dušana
Kvedra 17, Litija, v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje njegove denarne terjatve v višini
11.000 EUR v tolarski protivrednosti po sre-
dnjem tečaju Banke Slovenije, z obrestno
mero v višini 8,75% letno, ki se spremenija
v skladu z vsakokratnim veljavnim sklepom
o obrestnih merah upnika in končnim ro-
kom vračila 1. 9. 2005.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 24. 9. 2002

Z 2002/00915 IZ-15104
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00925 z dne 5. 7. 2002,
je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 43,76 m2, v
pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Lavri-
čeva 5, ki stoji na parc. št. 1995, vl. št.
281, k.o. Bežigrad, s pripadajočim sola-
stninskim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah in funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, ki je last zasta-
vitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z

13. 4. 1999, sklenjene med prodajalcem
Sabinom Zukićem iz Ljubljane ter Stanisla-
vo in Rihardom Gerbec kot kupcema ter na
podlagi darilne pogodbe z dne 11. 5. 2000,
sklenjene v notarskem zapisu notarja An-
dreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV
663/2000 med Stanislavo Gerbec kot da-
rovalko in Rihardom Gerbec kot obdarjen-
cem, z dne 5. 7. 2002 zarubljeno v korist
upnika Bank  Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 43.500 EUR v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2002

Z 2002/01625 IZ-15953
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01625 z dne 19. 8. 2002,
je bilo enoinpolsobno stanovanje v izmeri
31,60 m2, na naslovu Japljeva ul. 21, ki
obsega sobo, kuhinjo, kabinet in kopalnico
z WC, s pripadajočim solastniškim deležem
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah hiše, ki je last dolžnice Ristić Raj-
ke, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
663 z dne 22. 6. 1992, sklenjene s proda-
jalko Republiko Slovenijo ter s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve v korist
upnika, z dnem 19. 8. 2002 zarubljeno v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 32.210 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01262 IZ-15983
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01262, ki ga je dne 29. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanjski enoti – bivalne
površine 16F01S v izmeri 90,35 m2, shram-
bi 16FS03K v izmeri 7,61 m2, atriju 16F01A
v izmeri 48,13 m2, parkirnem mestu
16P38P in parkirnem mestu 17P06P, vse v
objektu 16F01S, v naselju Mostec ob Ko-
seškem bajerju, stoječem na parc. št.
1065/155 in parc. št. 1065/156, s pripa-
dajočim nedoločenim solastninskim dele-
žem na vsem stanovanjskim enotam skupni
parc. št. 1065/2, vse k.o. Zg. Šiška, ki je
last dolžnikov, na podlagi pogodbe št.
7402361077 z dne 29. 5. 2002, sklenje-
ne s prodajalci Imos Inženiring, d.d., Ve-
grad, d.d. in Imos, d.d., s prepovedjo raz-
polaganja z navedeno nepremičnino v ko-
rist upnika, zastavna pravica v korist upnika
Bank Ausria Creditanstalt, d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 123.640 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01652 IZ-17053
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01652, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 4, v pritličju,
stopnišče št. 2, v skupni izmeri 71,65 m2, s

pripadajočo shrambo št. P-2-4 v kleti v izme-
ri 1,35 m2 ter parkirnim mestom v kletni
etaži št. 8, vse vpisano na zemljišču parc.
št. 1189/1, parc. št. 1189/2, parc. št.
1211/3 (del), parc. št. 1211/2 (del) in
parc. št. 1211/1 (del), vse k.o. Bizovik,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah ter funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. H-0-2-4-02-11 za stanovanje št.
P-2-4 Objekt Vila blok Hrušica z dne 13. 5.
2002, sklenjene s prodajalcema A1, d.d.,
Vodovodna ulica 93, Ljubljana in DLC finan-
čni inženiring, d.o.o., Vodovodna ulica 93,
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružni-
ca Ljubljana, Trdinova 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002

Z 2002/01585 IZ-18010
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01585 z dne 18. 9. 2002,
je bilo stanovanje z oznako A.I.05, v I. nad-
stropju objekta A, v naselju Nova Grbina na
Viču v LJubljani, v izmeri 109,97 m2, od
tega stanovanjske površine v izmeri
98,05 m2, balkon 1 v izmeri 9,47 m2, bal-
kon 2 v izmeri 2,45 m2 ter garažo z oznako
G-29, v izmeri 20,68 m2, ki se nahaja v kleti
garažnega objekta in shrambo v kleti objek-
ta v izmeri 6,50 m2, skupaj z ustreznim so-
lastniškim deležem na skupnih objektih, de-
lih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6 – del,
1254/7, 1273/1, 1274/9, 1274/10,
1274/12, 1245/1, 1243/2, 1243/4,
1204/2, 1205/2, 1205/4, 1206/2,
1206/3, 2019/7, 2019/3 in 2019/4, vpi-
sanih pri vl. št. 3645, k.o. Vič, ki so last
dolžnice Kononenko Lijane, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 011/2001-6 z dne
23. 1. 2001, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.d.,
Emonska c. 8, Ljubljana ter dolžnico kot
kupcem, z dnem 18. 9. 2002 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 13,219.318 SIT
s pp, zoper dolžnico Kononenko Lijano in v
znesku 7,850.682 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2002

Z 2002/01498 IZ-18011
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01498, ki ga je dne 18. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 11, v prvem
nadstropju stanovanjskega objekta 04 A11,
na naslovu Maleševa 14, ob Koseškem ba-
jerju v Ljubljani, z bivalno površino 04A11S
v izmeri 91,90 m2, s shrambo v izmeri
7,61 m2 in parkirnim mestom 04P01P, na
parc. št. 1065/2 in 1066/8, oziroma
1065/381, k.o. Zgornja Šiška, s pripadajo-
čim sorazmernim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, ki je last
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dolžnice, na podlagi pogodbe št.
7301361108 z dne 14. 12. 2001, sklenje-
ne s prodajalci Imos Inženiring, d.d., Lin-
hartova 13, Ljubljana, Vegrad, d.d., grad-
beno industrijsko podjetje, Prešernova 9a,
Velenje in Imos, investicijske gradnje, d.d.,
Dunajska 56, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisen Leasing, d.o.o., Igri-
ška 5, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

Z 2002/01459 IZ-18015
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01459, ki ga je dne 18. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
43, ki se nahaja v VII. nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Trnovska ul. 4, v skupni
izmeri 66,01 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču večstanovanjske hiše, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 12. 6. 2002, sklenjene s pro-
dajalcema Ireno Miklavčič in Dušanom Mi-
klavčičem, s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

Z 2002/01576 IZ-18016
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01576, ki ga je dne 18. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
5/02, v izmeri 75,43 m2, ki se nahaja v I.
stopnišču, v V. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Kunaverjeva 1, Ljubljana,
in obsega predprostor v izmeri 8,39 m2, ko-
palnico v izmeri 4 m2, WC v izmeri 2,18 m2,
kuhinjo z jedilnim kotom v izmeri 12,59 m2,
sobo v izmeri 16,62 m2, sobo v izmeri
10,62 m2, dnevno sobo v izmeri 17,28 m2

in ložo v izmeri 3,75 m2 ter kletni prostor v
kleti, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, stoječem na zemljišču, parc. št.
951/2, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 2002,
sklenjene s prodajalcema Jakič Francem in
Jakič Natašo, Kunaverjeva 1, Ljubljana, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

Z 2002/01442 IZ-18027
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01442, ki ga je dne 19. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. S-7, v izmeri
35,07 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
2110/7 in 2110/8, k.o. Vič, s pripadajo-

čim sorazmernim lastniškim deležem in pra-
vico souporabe skupnih prostorov, objek-
tov in naprav, stavbišča in funkcionalnega
zemljišča ter parkirnih mest št. 21 in 22, s
souporabo skupne dovozne ceste za potre-
be vseh parkirnih mest ob stavbah 106,
109, 110, 113, 114, 117 in 118, ležeče
na parc. št. 2110/6, 2110/7, 2110/8,
2110/9, 2110/10, 2110/11 in 2110/12,
in sicer preko dela parc. št. 2114/4,
2114/5, 2114/6, 2114/7, 2114/8,
2114/9 in 2114/10, ki je last dolžnikov, na
podlagi prodajne pogodbe št. 22/2002 z
dne 30. 5. 2002, sklenjene s prodajalcem
Mijax, d.o.o., Ljubljana, s prepovedjo odtu-
jitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnika Bank Austria Creditan-
stalt, d.d., Šmartinska c. 140, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 46.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

In 2001/01624 IZ-18052
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 18. 3. 2002, opr. št. In 2001/01624
in In 2001/01729, je bil dne 4. 9. 2002
opravljen rubež dvosobnega stanovanja št.
58, v izmeri 52,66 m2, na naslovu Brodar-
jev trg 15 v Ljubljani, skupaj s kletnim pro-
storom.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

In 2002/00314 IZ-17073
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2002/00314 z dne
6. 8. 2002, je bila nepremičnina stanovanje
št. 4, v I. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Prušnikova ul. 40, v skupni izmeri
43,51 m2, s pripadajočim kletnim prostorom
površine 1,93 m2, dne 19. 3. 2002 na naro-
ku zarubljena v korist upnika Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javni sklad, Ljub-
ljana, Poljanska 31, zaradi izterjave denarne
terjatve v znesku 623.710,20 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2002

Z 2002/00620 IZ-17989
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, št. SV 546/02
z dne 19. 6. 2002, s sklepom o zavarova-
nju opr. št. Z 2002/00620 z dne 20. 9.
2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja št. 7,
v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mari-
boru, Klinetova 16, stoječega na parc. št.
1012/1, k.o. Spodnje Radvanje, v skupni
izmeri 56,58 m2, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah v večstanovanjski hiši in
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžni-
kov Jerneja Kegla, Gačnik 60, Pesnica pri
Mariboru in Barbare Perić, Partizanska c.
5, Lenart v Slovenskih goricah, vsakega do
1/2 celote, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, v višini 42.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2002

Z 2002/00618 IZ-17993
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 558/02 z dne 19. 6. 2002, sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2002/00618 z dne
20. 9. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, trisobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 93,60 m2 v
večstanovanjski hiši na naslovu Nad elek-
trarno 9, Kamnica, ki stoji na parc. št.
292/4, pripisani pri vl. št. 273, k.o. Bre-
sternica, ki je last dolžnika–zastavitelja Mar-
jana Rozine, Bresterniška ul. 17, Bresterni-
ca, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 43/91 z dne 8. 11.
1991, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, v višini 22.750 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20.9. 2002

Z 2002/00619 IZ-17994
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, št.SV 515/02
z dne 12. 6. 2002, s sklepom o zavarova-
nju opr. št. Z 2002/00619 z dne 19. 8.
2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, triinpolsobnega
stanovanja št. C 2/P-3, v pritličju objekta
C – Vila bloki Nasipna, v skupni izmeri
88,56 m2 in pripadajočo kletno shrambo
št. 3 v izmeri 4 m2, parkirno mesto št. 34 v
izmeri 12,48 m2, v kleti objekta ter atrij v
približni izmeri 170 m2, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih objektih in napravah v večstanovanj-
ski hiši in funkcionalnem zemljišču, objekt
pa leži na parc. št. 1402/2, 1402/5,
1402/6, 1402/7, 1402/8, 1402/9,
1402/10, 1402/11, 1402/12, 1402/13,
1402/14, 1402/15, 1402/16, 1402/17,
1402/18, 1402/19, 1402/20, 1402/21,
1402/22, 1402/23, 1402/24 in
1402/25, pripisane k vl. št. 2885, k.o.
Pobrežje, ki je last dolžnice na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 01/2001 z dne
18. 9. 2001, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, v višini 30.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2002

Z 95/2002 IZ-17074
Na podlagi sklepa opr. št. Z 95/2002,

ki ga je dne 17. 9. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanju v nestandardni izvedbi z oz-
nako K-17-3S v izmeri 68,15 m2, loža
10,71 m2, atrij v izmeri 20 m2, shramba št.
17 v izmeri 3,72 m2, klet z oznako K-17 v
izmeri 4,11 m2, vse v kletnem delu stano-
vanjskega objekta, stoječega na parc. št.
33/28, k.o. Kromberk ter na garaži v ne-
standardni izvedbi z oznako G-4, v izmeri
15 m2, v pritličju objekta, stoječega na parc.
št. 33/28, k.o. Kromberk, last 1. in 2. dol-
žnika, vsakega do 1/2, ki sta ga pridobila
na podlagi prodajne pogodbe št.
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49-16/2001 z dne 1. 10. 2001 od proda-
jalca Projekt, d.d., Nova Gorica, ki je last
dolžnikov Darja in Anice Kodrič, Vrtojben-
ska 14/a, Šempter, zastavna pravica v ko-
rist 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 18. 9. 2002

Z 01/00083 IZ-17987
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okraj-

nega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
01/00083 z dne 12. 9. 2002, je bila nepre-
mičnina – poslovni prostor z oznako E.1.4 v
pritličju v izmeri 75 m2, to je skladiščni pro-
stor v pokriti garaži – nivo Železniška cesta,
Lesce, na parc. št. 501/2, k.o. Hraše, kate-
remu pripada tudi sorazmeren solastninski
delež na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, v katerem se nahaja, zarubljena v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska
63, za zavarovanje njegove denarne terjatve
v znesku 450.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 9. 2002

IZ-17047
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje, do dolžnika Petrak Josipa, s.p., Stante-
tova 13, Velenje, je bila po sklepu naslov-
nega sodišča opr. št. Z 82/2002 z dne 19.
6. 2002, za zavarovanje denarne terjatve
upnice do dolžnika v višini 18,000.000 SIT
s pripadki, v korist upnice ustanovljena za-
stavna pravica na lokalu št. 2 v pritličju sta-
novanjskega objekta 4A,B v velikosti
48,95 m2, v naselju Šalek, ki stoji na parc.
št. 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2189,
2190/1, 2190/2, 2191, 2198/1, 2199 in
3608/4, k.o. Velenje, katerega lastništvo
zastavitelj izkazuje s prodajno pogodbo št.
3, sklenjeno dne 28. in 29. 8. 1986 med
zastaviteljem kot kupcem in tedanjo Samo-
upravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Velenje kot prodajlcem.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 11. 9. 2002

In 57/02 IZ-17997
V zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v

Velenju z dne 2. 9. 2002, opr. št. In 57/02,
se opravi rubež nepremičnine, ki še ni vpi-
sana v zemljiško knjigo in ki v naravi pred-
stavlja stanovanje št. 32, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka Koželjskega 1 (prej
Vrnjačke banje 1) v skupni izmeri 54,79 m2,
last dolžnika Rasima Salkića do celote.

Dolžnikoma je prepovedano razpolagati
z zarubljeno nepremičnino, to je navedenim
stanovanjem pod pretnjo kazenske odgo-
vornosti.

Ta zapisnik o rubežu se razglasi tudi na
oglasni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 9. 2002

Z 2002/00036 IZ-18061
Na podlagi sporazuma strank v neposre-

dno izvršljivem notarskem zapisu notarja
Srečka Gabrila, opr. št. SV 311/02 z dne

26. 2. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Banke Celje d.d. Celje, do
dolžnice Zagorke Balta s.p. Venera, trgov-
ska dejavnost, Ljubljanska 16, Celje, na pod-
lagi sporazuma o zavarovanju denarne terja-
tve z dne 26. 2. 2002, v višini 4,900.000
SIT s pripadki, pri čemer so vrsta in višina
obresti, način vračila, stroški in ostali pogoji
dogovorjeni v sporazumu in notarski listini,
katere sestavni del je navedeni sporazum, z
rokom vračila 16. 3. 2009, v korist upnika,
dovoli in opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanova-
nja št. 28, v petem nadstropju stanovanjske
hiše Na Čopovi 4 v Žalcu, v skupni izmeri
77,87 m2, od tega kuhinja v izmeri 11,31 m2,
soba v izmeri 18 m2, soba v izmeri 10,08 m2,
soba v izmeri 12,24 m2, hodnik v izmeri
4,20 m2, WC v izmeri 1,89 m2, kopalnico v
izmeri 4,41 m2, balkon v izmeri 3,51 m2,
nefunkcionalni prostor v izmeri 10,05 m2 in
drug prostor v izmeri 1,46 m2, katerega la-
stnika sta dolžnica Zagorka Balta in zastavi-
telj Ahmed Balta, vsak do 1/2 celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 181/X - 92a, z dne 30. 10. 1992,
overjene pri Temeljnem sodišču v Celju, Eno-
ta v Velenju, dne 28. 12. 1992, pod ov. I št.
4078/92 in aneksa z dne 3. 2. 1993, k
kupoprodajni pogodbi z dne 30. 10. 1992,
overjenega pri Temeljnem sodišču v Celju,
Enota v Velenju, dne 22. 9. 1993, pod ov. I
št. 4110/93.

Rubež ima pomen vknjižbe  zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 25. 9. 2002

In 99/00122 IZ-18071
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajni so-

dnici Bredi Žagar v izvršilni zadevi opr. št. In
99/00122, upnika Javnega komunalnega po-
djetja Žalec, ki ga zastopa Stanislava Gerželj,
odvetnica v Žalcu, proti dolžnici Ignaciji Diklič,
Čopova 2, Žalec, zaradi izterjave 38.394 SIT
s pp, na podlagi 211. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju ter v zvezi s sklepom o izvršbi,
opr. št. I 1814/96 z dne 21. 11. 1996, na
naroku dne 27. 10. 2000 opravilo rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje št.
6, v izmeri 65,80 m2, v prvem nadstropju
stanovanjske hiše Čopova 2, Žalec, stoječe
na parc. št. 1126, k.o. Gotovlje, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 340/93 z dne 19. 10. 1993, overjene pri
Temeljnem sodišču v Celju, enota Žalec pod
OV št. I 2428/94 z dne 12. 8. 1994.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 9. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 679/2000 SR-17084
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem

sodniku Matjažu Kučiču, v izvršilni zadevi
upnika Si. Mobil telekomunikacijske storitve
d.d. Ljubljana, po odv. Branku Lipovcu iz

Kranja, zoper dolžnico Andjelko Nikolić,
Aškerčeva 2, Krško, zaradi izterjave 20.166
SIT s prip., dne 2. 9. 2002 sklenilo:

dolžnici Andjelki Nikolić, nazadnje sta-
nujoči Aškerčeva 2, Krško, se postavi zača-
sni zastopnik, odvetnik Zdravko Groboljšek,
Trg svobode 9, Sevnica.

Začasni zastopnik bo v navedenem izvr-
šilnem postopku zastopal dolžnico, dokler
ne bo dolžnica ali njen pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo
Center za socialno delo sporočil, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 9. 2002

Oklici dedičem

D 114/1996 OD-18094
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče

zapuščinski postopek po pok. Pavli Černi-
goj, roj. Peljhan, hčeri Jožefa in Frančiške,
roj. 13. 12. 1905 na Kovku, občina Ajdov-
ščina, umrli na Kovku dne 8. 5. 1996.

Ker živi eden izmed dedičev Franc Vid-
mar, sin zapustničine pokojne nečakinje (po
pokojni zapustničini sestri Pepci Vidmar)
Ivanke Vidmar, v tujini, in sicer na naslovu I
O 524 Grandview Kirtland, Ohio 44094,
ZDA, na tem naslovu pa se vročitev vabila
dediču na zapuščinsko obravnavo ni mogla
opraviti, sodišče poziva dediča Franca Vid-
marja, da se priglasi naslovnemu sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na oglasni deski tega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadalje-
valo zapuščinsko obravnavo in odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 9. 2002

D 311/98 OD-18095
Kolarič Jožef, po poklicu kmetovalec, iz

Grajenščaka št. 62, je dne 14. 4. 1998
umrl in ni zapustil oporoke. Do dediščine
ima pravico Saraceni Jožica, ki stanuje na
neznanem naslovu v ZR Nemčiji. Ker sodi-
šču ni znano njeno prebivališče, naj se pri-
glasi sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 19. 9. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

KRŠKO

Srg 661/2002 Rg-18117
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja D. P. Lesokov, družba
pooblaščenka, d.o.o., Cesta bratov Cerja-
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kov 43, Brežice, za prenehanje po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe D.P. Lesokov, družba pooblaščen-
ka, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 43, Breži-
ce, objavlja sklep:

družba D. P. LESOKOV, družba po-
oblaščenka, d.o.o., Cesta bratov Cerja-
kov 43, Brežice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine družbenikov
z dne 13. 6. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelji so Zorko Božidar, Vidova
po 1, Bizeljsko, Cirnski Marija, Cirnik 14,
Jesenice na Dolenjskem, Cirnski Silvija,
Cirnik 14, Jesenice na Dolenjskem, Veble
Marija, Obrežje 42, Jesenice na Dolenj-
skem, Veble Radoslav, Obrežje 42, Jese-
nice na Dolenjskem, Veble Mateja, Obre-
žje 42, Jesenice na Dolenjskem, Veble Ni-
na, Obrežje 42, Jesenice na Dolenjskem,
Deržanič Darja, Arnovo selo 43a, Artiče,
Deržanič Janko, Arnovo selo 43a, Artiče,
Deržanič Rok, Arnovo selo 43a, Artiče,
Deržanič Iztok, Arnovo selo 43a, Artiče,
Rožman Slavko, Brezina 4b, Brežice, Rož-
man Mateja, Brezina 4b, Brežice, Rožman
Luka, Brezina 4b, Brežice, Radanovič Du-
šan, Bojsno 34, Globoko, Radanovič Mile-
na, Bojsno 34, Globoko, Radanovič Mar-
ko, Bojsno 43, Globoko, Radanovič Ana,
Bojsno 43, Globoko, Galič Marija, Šolska
ulica 2, Brežice, Galič Janja, Šolska ulica
2, Brežice, Kuselj Ivan, Podboršt 17, Šen-
tjanž, Kuselj Gregor, Podboršt 17, Šen-
tjanž, Šuler Rajko, Župelevec 29a, Kape-
le, Kostevc Silvo, Pišece 51, Pišece, Ko-
stevc Maja, Pišece 51, Pišece, Kostevc
Primož, Pišece 51 in Šekoranja Jože, Vi-
dova pot 16, Bizeljsko.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe, v enakem
deležu, kot je njihov delež v osnovnem kapi-
talu družbe, prenese v celoti na ustanovite-
lje, ki so prevzeli obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti upnikom.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je po 397.
členu Zakona o gospodarskih družbah do-
pusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po pre-
teku tega roka sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 2002

LJUBLJANA

Srg 05833/2002 Rg-15826
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Eler, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Domžale, Trdinova 2, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Eler, d.o.o., Dom-
žale, Trdinova 2, objavlja sklep:

družba ELER, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje d.o.o., Domžale,
Trdinova 2, reg. št. vl. 1/18387/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Eržen Janez, Kleme-
nova 54, Ljubljana in Eržen Miha, Trdinova
2, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
tveni kapital v znesku 1,500.000 SIT pre-
nese v celoti na ustanovitelja Eržen Janeza
in Eržen Miha.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

Srg 06597/2002 Rg-17076
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Bežigrad Sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, vzdrževanje, mar-
keting, svetovanje, trgovina, uvoz in izvoz,
servisiranje, turistična dejavnost, gostinska
dejavnost, Smoletova ul. 16, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Be-
žigrad Storitve, d.o.o., Ljubljana, Smoleto-
va ul. 16, objavlja sklep:

družba Bežigrad Storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, vzdrževanje, marketing, svetova-
nje, trgovina, uvoz in izvoz, servisira-
nje, turistična dejavnost, gostinska de-
javnost, Smoletova ul. 16, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/23829/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,508.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
tveni kapital v znesku 1,500.000 SIT pre-
nese v celoti na Mestno občino Ljubljana.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o go-
spodarskih 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 12. 9. 2002

Srg 06787/2002 Rg-18079
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe KER & K,
zastopniške in agencijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanska 54, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega

registra družbe KER & K, d.o.o., Ljubljana,
Poljanska 54, objavlja sklep:

družba KER & K, zastopniške in agen-
cijske storitve, d.o.o., Ljubljana, Poljan-
ska 54, reg. št. vl. 1/14438/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 4. 7. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Eržen Kerševan
Tanja, Ljubljana, Poljanska 54, Kerševan
Borut – Paul, Ljubljana, Poljanska cesta
54 in Kerševan Erik, Ljubljana, Poljanska
cesta 54, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovi-
tveni kapital v znesku 2,100.000 SIT pre-
nese v celoti na Tanjo Eržen Kerševan.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2002

MURSKA SOBOTA

Srg 2001/00958 Rg-15146
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba VIZIJA, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve, Gor-
nja Radgona, d.o.o., Kocljeva ul. 13,
Gornja Radgona, ki je vpisana v reg. vlož-
ku tega sodišča št. 1/01612/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu dru-
žbenikov Petek Stjepana, Jezerišče 40,
Krapina, Republika Hrvaška, Petek Biser-
ke, Jezerišče 40, Krapina, Republika Hr-
vaška in Kisić Marijana, Hum na Sutli 160,
Pregrada, Republika Hrvaška, z dne 18.
12. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe prevzamejo navede-
ni družbeniki.

Družbeniki so soglasni, da se tovorno
vozilo znamke Mercedes-Benz tip 208 D,
številka šasije WDB9023621P529914,
številka motorja TIP601943, registrska oz-
načba MS L5-963, podari prokuristu dru-
žbe Ibrahimović Hajru, Goriška cesta 43,
Velenje. Preostalo premoženje družbe si
družbeniki delijo v skladu z njihovimi po-
slovnimi deleži.

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 16. 7. 2002
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Avto moto društvo Kranj, Koroška ce-
sta 53/d, 4000 Kranj, preklicuje žig z
naslednjo vsebino: pečat je okrogle obli-
ke premera 30 mm. V sredini ima znak
Avtomoto zveze Slovenije, v zunanjem
koncentričnem krogu je besedilo: “AV-
TO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE”, v notra-
njem krogu pa besedilo: “Avto-Moto druš-
tvo Kranj”, označeno s št. 2 in 3, dolžine
37 mm, širine 10 mm, z napisom: AMD
(velike črke) Servis Kranj, d.o.o.
Ob-79165

GEKRIL d.o.o., Jadranska 25, Mari-
bor, štampiljko pravokotne oblike z napi-
som GEKRIL proizvodnja trgovina in stori-
tve d.o.o. Maribor, Jadranska 25.
gnz-101875

Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Slovenska vojska, Center voja-
ških šol, Koščeva 6, 1210 Ljubljana –
Šentvid, preklicuje mali okrogli pečat z
vsebino REPUBLIKA SLOVENIJA MINI-
STRSTVO ZA OBRAMBO SV-Vojašnica
ŠENTVID Ljubljana, z zvezdico; veliki
okrogli pečat z vsebino REPUBLIKA SLO-
VENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
CENTER VOJAŠKIH ŠOL Ljubljana, 1/1;
mali okrogli pečat z vsebino REPUBLIKA
SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAM-
BO CENTER VOJAŠKIH ŠOL Ljubljana,
1/1. Ob-79147

Priglasitveni list

ART OPTIKA d.d.MARIBOR, Jurčičeva
6, Maribor, obrtno dovoljenje,
št. 049743/5765/00-74/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gno-101982

Avbelj Olga, Škofija 1/a, Pristava pri
Mestinju, priglasitveni list, opravilna
št. 54-0494/944, izdan dne 22. 11.
1994. gnu-101801

Borlak Silva, Tremerje 25, Celje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-0488/96,
izdan dne 2. 12. 1996. gnw-101999

Breulj Zdravko, Liminjan 3, Portorož –
Portorose, obrtno dovoljenje,
š t .   0 1 3 4 7 2 / 0 8 6 3 / 0 1 - 3 0 / 1 9 9 5 .
gno-102257

Ereš Niko, Belokranjska 23, Maribor,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-1361/94, izdan dne 22. 6. 1994.
gno-101707

Gaiser Otmar, Ul. 5. prekomorske 21,
Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 060215, izdana dne 21. 3. 1996.
gnw-101674

Goljevšek Metka, Prečna 5, Kočevje,
priglasitveni list, opravilna
št. 16-0269/94, izdan dne 1. 6. 1994 in
10. 1. 1997. gnn-102258

Golob Miloš s.p., Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 035797/0930/00-36/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnm-101784

Jug Marjan, Dramlje 13/b, Dramlje,
priglasitveni list, opravilna
št. 52-0208/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gnx-101998

Kenda Sabina, Kajuhova ulica 19,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-2325/98. gnc-101898

Škantar Stane, Prežihova cesta 10/a,
Bled, obrtno dovoljenje, št. 41458 – re-
prezentativno, izdano dne 6. 3. 1995.
gnm-102084

Šubelj Damjan, Sostrska cesta 10/a,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036026/1272/00-36/1995, izdana
dne 6. 9. 1995. gnu-101955

Visenjak Franc, Za žago 2, Bled, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-2152/99,
izdan dne 15. 3. 1999. gnp-101706

Potne listine

Abdulahović Azra, Prvomajska 6, Nova
Gorica, potni list, št. P00327536.
gnf-101841

Bašić Denisa, Ul. borca Petra 22, Ljub-
ljana, potni list, št. P00280837.
gnc-102044

Bavčer Egon, Einspielerjeva 5, Ljub-
ljana, potni list, št. P00097844.
gne-102242

Bečić Suvad, Galjevica 26, Ljubljana,
potni list, št. P00164657. gnw-101724

Boštjančič Karmen, Bilje 200/b, Ren-
če, maloobmejno prepustnico, št. AI
19128, izdala UE Nova Gorica.
gnh-101714

Camlek Erazem, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, potni list, št. BA 750217.
gng-102265

Carnelutti Nina, Maistrova 14, Ljublja-
na, potni list, št. P00097850.
gnd-102243

Čikić Miloš, Kosovelov trg 1/a, Koper
– Capodistria, potni list, št. P000637619.
gno-101932

Gostimirović Branko, Stanari, Bosna,
potni list, št. BA 478385. gnb-101720

Jašaragić Meho, Legatova 12/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00379093.
gnr-101829

Jerman Topič Anja, Beblerjeva 10, Ko-
per – Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 110848, izdala UE Koper.
gnd-101943

Klemenc Bogomir, Poljanska cesta 70,
Gorenja vas, potni list, št. P00157695.
gnl-101835

Komel Majda, Vipavska cesta 122, No-
va Gorica, potni list, št. P00696509.
gnu-101851

Krajnc Ema, Zg. Velka 55/a, Zgornja
Velka, potni list, št. P 591213. m-1238

Kranjc Romana, Cesta F. Prešerna 34,
Jesenice, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000118063. gny-101772

Kranjc Sašo, Cesta F. Prešerna 34,
Jesenice, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000118089. gnz-101771

Krušec Špela, Novi svet 6, Škofja Lo-
ka, potni list, št. P00369727.
gnh-102039

Malečkar Damjan, Barka 49, Vremski
Britof, maloobmejno prepustnico, št. AI
145876, izdala UE Sežana. gns-101778

Misson Zmaga, Koprska cesta 5/c,
Portorož – Portorose, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 17275, izdala UE Piran.
gnb-101845

Mlekuž Rene, Kajuhova 52, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00263425.
gno-102032

Munih Martina, Ul. Milana Klemenca
8, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 83875, izdala UE Nova Gorica.
gnw-102224

Ostan Nika, Klanc 44, Bovec, potni
list, št. P00251076. gnm-101709

Perc Branko, Luče 15, Celje, potni list,
št. P00372998. gnw-101874

Peršolja Izak, Cankarjeva 4, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119033, izdala UE Nova Gorica.
gnx-102073

Rener Jasna, Cesta na Markovec 14,
Koper – Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 79596, izdala UE Koper.
gne-101846

Schmidt Simona, Starnice 44, Strani-
ce, potni list, št. P00487895.
gng-101990

Sila Matevž, Rimska cesta 23, Treb-
nje, potni list, št. P00775485.
gnq-102105

Smrečnik Stanislav, Vojkova 9, Celje,
potni list, št. P00187090. gnr-102229

Školaris Rudolf, Vipolže 96, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
40583, izdala UE Nova Gorica.
gnv-102225

Štibilj Andrej, Vrtojba, Ul.9. septembra
76, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 5883, izdala UE Nova
Gorica. gnu-102076

Vake Bojan, Engelsova ulica 42, Mari-
bor, potni list, št. P00727927.
gnc-102244

Vatovec Narciza, Čežarji, Cesta I. Istr-
ske brigade 82, Koper – Capodistria, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 123070,
izdala UE Koper. gnc-101944

Vrečič Franc, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. P00608330.
gnu-101826

Žižmond Fabjan, Ozeljan 121, Šem-
pas, maloobmejno prepustnico, št. AI
117862, izdala UE Nova Gorica.
gnh-102068
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Osebne izkaznice

Adanić Dežman Marjan, Topniška 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 433057.
gnc-101744

Ahčin Neža, Gosposvetska 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 60563.
gnm-102259

Alfirev Alja, Kamnogoriška 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1449668.
gnr-101954

Antelj Matjaž, Erjavčeva cesta 12/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 349626.
gne-101992

Anžel Damjan, Lucijin breg 18, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 1064775.
gnu-101751

Arh Jožef, Jermanka 6, Bled, osebno
izkaznico, št. 697012. gnn-101958

Baša Danilo, Gregorčičeva 45, Dor-
nberk, osebno izkaznico, št. 120713.
gne-102071

Bašič Božidar, Ulica savinjske čete 2,
Žalec, osebno izkaznico, št. 869631.
gne-101767

Benčič Tjaša, Beograjska 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 580994.
gng-101865

Berro Marcel, Borštnikova 70, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1119069.
gnb-101995

Bobnarič Milica, Prušnikova 20, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1479916.
gnm-101884

Bojnec Helena, Mladinska ulica 24,
Radenci, osebno izkaznico, št. 560708.
gnj-101712

Bombek Peter, Gregorčičeva 55, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 1423266.
gnn-101858

Borec Alenka, Cesta borcev 3/a, Ra-
domlje, osebno izkaznico, št. 357443.
gnh-101914

Borovnik Pavla, Podkraj 24/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 1390928.
gne-101967

Božič Stanislav, Maurerjeva 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 558953.
gnv-102000

Bračko Lidija, Zg. Ščavnica 124,
Sv.Ana v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 322971. gni-102063

Bradeško Dušan, Juričeva 17, Ljublja-
na Šmartno, osebno izkaznico,
št. 411327. gni-101938

Breznik Alfirev Teja, Kamnogoriška ce-
sta 45, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1105239. gnr-101929

Breznik Frančiška, Lucijin breg 35,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 789529.
gnh-102239

Brinjevec Vinko, Sela 15, Dobova, ose-
bno izkaznico, št. 1372295. gnx-101973

Brumen Peter, Dvorjane 23/b, Spod-
nji Duplek, osebno izkaznico,
št. 1017323. gny-102097

Bukovšek Loparnik Marjeta, Heroja
Šlandra 27, Maribor, osebno izkaznico,
št. 1022046. gnt-101752

Caf Davorin, Letonjeva 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1067917.
gnr-101979

Cizej Maša, Trg Franca Kozarja 7, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 895216.
gnr-102079

Cizej Nataša, Trg Franca Kozarja 7,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 736746.
gnu-102080

Cvelbar Saša, Grič 42, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 805298. gnh-101739

Cvikl Otmar, Šentiljska cesta 126/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 996702.
gnp-102231

Denk Jure, Gregorčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 217160.
gnu-102205

Dijan Luka, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 380540.
gnk-101786

Divić Mihaljević Antonela, Mlinska pot
16, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 988048. gnr-102279

Dolinšek Alojzija Silva, Kajuhova 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 403897.
gnx-102273

Dornik Romeo, Hum 67, Kojsko, ose-
bno izkaznico, št. 413955. gnq-101930

Đura Patricija, Slomškovo naselje 22,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1142871. gne-101792

Emeršič Majda, Draženci 76/b, Hajdi-
na, osebno izkaznico, št. 93206.
gnd-101718

Ferjančič Marija, Hladilniška pot 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90915.
gno-101957

Ferk Danilo, Jareninski Dol 54, Jareni-
na, osebno izkaznico, št. 81840. m-1240

Fugina Tomaž, Rodičeva 25, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 953025.
gng-101690

Furlan Janez, Omersova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 822666.
gnz-102271

Gajšt Andrej, Sestrže 45/a, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 256665.
gnt-101852

Gregorič Samuel, Ozeljan 101, Šem-
pas, osebno izkaznico, št. 325244.
gnt-101927

Grunt Jože, Društvena 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 507113.
gni-101742

Halilović Ahmet, Opekarna 28, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 790330.
gnw-102074

Hrovat Mirko, Pernetova 4, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 863524. gnj-101737

Hudnik Peter, Dunajska cesta 227,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1001673. gnl-101860

Huskić Terezija, Miklošičeva 2/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 460844.
gny-102047

Ivanež Ljuba, Gradnikova 113, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 507479.
gnn-101708

Kambič Jožef, Vižmarska pot 42, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 299164. gnj-102012

Kastelic Ana, Velika Ilova gora 1, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico,
št. 205694. gni-101963

Kastelic Romanca, Radomeljske čete
35/b, Radomlje, osebno izkaznico,
št. 1413911. gnf-102216

Kelhar Aleksander, Kvedrova 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 812839.
gnb-101945

Keser Ana, Trubarjeva ulica 53/a, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 219062.
gnw-102249

Klančnik Marija, Podgorje 52, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico,
št. 273661. gng-102065

Klemenc Bogomir, Poljanska cesta 70,
Gorenja vas, osebno izkaznico,
št. 224170. gnk-101836

Klemenc Marija, Podljubelj 19, Tržič,
osebno izkaznico, št. 76292.
gnv-101750

Klopčič Zlatko, Kraška ulica 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1471482.
gnr-102029

Kobal Aleš, Knezdol 19, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 613782. gnj-101937

Koren Magdalena, Dobje 6/a, Bled,
osebno izkaznico, št. 1126811.
gnb-102220

Kosi Stanko, Sestrže 77, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 786299.
gnc-102219

Kragelj Mitja, Kidričevo naselje 7, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 679298.
gnj-102087

Krajilo Silva, Goriška 1/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1009529.
gng-102090

Krajnc Bojan, Lancova vas 17/a, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico,
št. 255366. gno-102107

Krasnić Saša, Kuzmičeva 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 14576.
gnu-101726

Krhin Gašper, Gorjanska cesta 4, Ko-
stanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 1034796. gnz-102096

Kristan Ben, Lipce 3, Blejska Dobra-
va, osebno izkaznico, št. 207601.
gnm-101959

Kržišnik Marjan, Šutna 3, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 1052095.
gng-102240

Kržišnik Nada, Šutna 3, Žabnica, ose-
bno izkaznico, št. 1151623. gnf-102241

Kuhar Andreja, Grad 173, Grad, ose-
bno izkaznico, št. 848937. gnf-102066

Kukec Marta, Cesta XIV divizije 4, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 161315.
gnh-101989

Kukman Tone, Kandijska cesta 23, No-
vo mesto, osebno izkaznico,
št. 1405030. gnk-101711

Lavrič Zofija, Rožna dolina, Cesta
XXI/9B, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 512511. gnf-101866

Lazarevski Miroslav, Herbesteinova uli-
ca 14, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 564541. gni-101842
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Lesjak Emilija, Levec 65, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 232801.
gnc-101969

Lindič Marija, Tugomerjeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 89024.
gny-102072

Mali Franc, Deteljica 7, Tržič, osebno
izkaznico, št. 261234. gnp-101956

Marolt Ivana, Velika Sledica 19, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 166461.
gnd-102168

Mašić Elvis, Ribiški trg 9, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 251240.
gnp-102106

Meke Danijela, Pod obzidjem 10, Bre-
žice, osebno izkaznico, št. 221678.
gnl-101960

Mervič Stojan, Vojkova 10, Sežana,
osebno izkaznico, št. 335336.
gnz-101971

Milek Julijana, Zofke Kvedrove 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 107366.
gnd-101918

Milenkovič Mihael, Trubarjeva cesta
41/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 984203. gni-102213

Mirnik Miran, Lopata 44, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 892175. gnn-102108

Mlakar Frančiška, Trg komandanta Sta-
neta 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 29622. gnh-101839

Mlakar Ida, Rožna dolina, Cesta IV/47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114624.
gni-102263

Mlakar Mojca, Bodrež 34, Grobelno,
osebno izkaznico, št. 269046.
gnj-101787

Mramor Karmen, Krtina 48, Dob, ose-
bno izkaznico, št. 1420974. gnl-101935

Oblak Janez, Dolenja dobrava 13, Go-
renja vas, osebno izkaznico, št. 798665.
gnj-101941

Okroglič Vinko, Kal nad Kanalom 89,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico,
št. 523575. gnv-101725

Ornig Tanja, Reška cesta 22, Prestra-
nek, osebno izkaznico, št. 635775.
gng-101790

Pahovnik Marija, Luče 91, Luče, ose-
bno izkaznico, št. 224428. gnm-101859

Pajestka Aleš, Lojzeta Hrovat 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 956656.
gns-102103

Pajković Ivan, Vojkova 25, Postojna,
osebno izkaznico, št. 425527.
gni-101788

Patekar Antonija, Bratovževa ploščad
7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1247043. gns-101903

Pavlović Verica, Oljčna pot 21/d, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 973318. gnc-102069

Peklar Zlatka, Livadna ulica 34, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 818967.
gnb-102095

Plestenjak Jasmina, Lesno Brdo 85,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1012116.
gne-102217

Plevnik Jože, Šentanel 17/a, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 196632.
gnx-102223

Poljanec Bučar Aleksandra, Poljanski
nasip 28, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1132315. gnk-101736

Povše Robert, Zagozd 9, Dole pri Liti-
ji, osebno izkaznico, št. 28325.
gnv-102200

Prapotnik Marija, Šolska 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 737380.
gnz-102246

Prašnikar Ferdinand, Pogonik 5, Kre-
snice, osebno izkaznico, št. 597546.
gnj-101891

Prašnikar Klavdija, Lukovica 1, Lukovi-
ca, osebno izkaznico, št. 943926.
gnv-102175

Prašnikar Martina, Lukovica 1, Lukovi-
ca, osebno izkaznico, št. 144982.
gnw-102174

Premru Stanislava, Nazorjev trg 5, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 732319. gns-102078

Rajar Marija, Zdraviliška cesta 5, La-
ško, osebno izkaznico, št. 65288.
gnv-101754

Rajh Marko, Ptujska cesta 6/a, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 702621.
gnv-102075

Raspet Milka, Kajuhova ulica 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 226174.
gni-102088

Rau Damjan, Gornji Lenart 3/a, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 204026.
gnn-102233

Remškar Karla, Brezje pri Dobrovi 16,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 207817.
gnk-101911

Rogina Marija, Gortina 127, Muta, ose-
bno izkaznico, št. 771502. gnm-101759

Rozman Marta, Tržaška 87/b, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 1346072.
gnk-102261

Rožanc Ivana, Breznica 51, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 37157.
gnj-102162

Rožanc Tatjana Sanda, Breznica 51,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 44200.
gni-102163

Rožanec Simon, Dolnje ležeče 77, Di-
vača, osebno izkaznico, št. 295095.
gnh-101789

Sabo Jožef, Pince 52, Lendava – Len-
dva, osebno izkaznico, št. 814486.
gnq-101755

Seršen Mirko, Vesca 18, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 565836. gne-101692

Simončič Marija, Dunajska cesta 420,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 461012.
gns-101728

Simončič Renato, Muzejski trg 3, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 393412.
gnf-101791

Smrečnik Stanislav, Vojkova 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 1038443.
gnq-102230

Soršak Stanko, Zgornje Hoče 65/c,
Hoče, osebno izkaznico, št. 64699.
gnx-102248

Stevančević Ratko, Metleče 14, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 158402.
gnc-101769

Stuhne Andrej, Kaplja vas 66, Prebold,
osebno izkaznico, št. 404701.
gnd-101768

Svetelj Franci, Glavarjeva 7, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 504760.
gni-101688

Svetelšek Štefan, Štefanova 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 284975.
gnp-102206

Šabec Franc, Jankova 15, Vojnik, ose-
bno izkaznico, št. 231343. gno-101757

Šercelj Gabrijela Marija, Ul. 24. avgu-
sta 3, Ljubljana-Šentvid, osebno izkazni-
co, št. 34052. gns-101828

Škerbic Majda, Cankarjeva 11, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 103123.
gnj-101962

Škerlj Barbara, Pod gozdom c. IV/20,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 159268.
gnx-101848

Štrbac Sandra, Hraše 45, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 675177.
gnu-102201

Tacer Simon, Vojkova ulica 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 253697.
gnk-101986

Tominec Marija, Lipca 10, Logatec,
osebno izkaznico, št. 434589.
gnp-101731

Tominec Tomaž, Lipca 10, Logatec,
osebno izkaznico, št. 53164.
gno-101732

Tonković Mateja, Hotiza, Srednja ulica
31, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 1005836. gnr-101779

Toš Robert, Trnovski vrh 28, Trnovska
vas, osebno izkaznico, št. 465943.
gny-102222

Tovornik Jože, Mestna ulica 15, La-
ško, osebno izkaznico, št. 731917.
gnc-102094

Tratnik Ljudmila, Trg komandanta Sta-
neta 5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 612199. gns-102278

Trček Celestina, Dražgoška ul. 11, Ži-
ri, osebno izkaznico, št. 496302.
gne-101942

Turk Davor, Dilce 34, Postojna, ose-
bno izkaznico, št. 523757. gny-101997

Unuk Ivana, Zg. jablane 35, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 1260743.
gny-101972

Unuk Mihel, Ul. Nikole Tesle 18, Kidri-
čevo, osebno izkaznico, št. 1248396.
gni-101713

Vadnjal Jure, Murnova ulica 9, Pivka,
osebno izkaznico, št. 376422.
gnh-102164

Vajs Ladislava, Prvomajska 5/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 865416.
gnk-101761

Velikonja Jožica, Cesta na Brdo 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 119834.
gnm-102234

Verbič Brigita, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 654599. gnj-102112

Verovšek Andrej, Kavčičeva 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1126520.
gnr-101854
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Veselko Marija, Stari trg 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 541161.
gnh-102064

Vidlak Zoran, Gabrsko 47, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 704447.
gnk-101936

Višnar Aljoša, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 471044.
gnx-101923

Vrabec Aleksandra, Loče 52/a, Dobo-
va, osebno izkaznico, št. 287290.
gnw-102099

Vrabič Bogdan, Martjanci 59, Martjan-
ci, osebno izkaznico, št. 1312515.
gne-102067

Vrečič Franc, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 685227.
gnt-101827

Vute Gregor, Staneta Severja 1, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 929946.
gnp-101856

Zupšančič Nina, Lendavska 17/a, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico,
št. 589708. gnz-102221

Žagar Tanja, Primožičeva 1, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico,
št. 1086869. gno-102057

Žalik Matilda, Mala Polana 117, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 1128290.
gnb-101770

Žigon Pirc Nataša, Kamnogoriška 32,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1014246. gnq-102180

Žontar Matej, Rudija Papeža 32, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1367991.
gnx-102027

Žunko Tina, Cankarjeva ulica 80, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 466470.
gnl-101710

Vozniška dovoljenja

Bačnik Julija, Vojkovo nabrežje 3, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 40377. gnt-101677

Balažic Nina, Štefana Kovača 130, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15320, izdala UE Lendava.
gnp-101981

Barbarič Boštjan, Peskovci 23, Šalov-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 34401.
gnx-102023

Bašič Božidar, Ulica savinjske čete 2,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1400669, izdala UE Žalec.
gnf-101766

Bečarski Grozdenčo, Sp. Besnica, Se-
nožeti 46, Zgornja Besnica, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 271951, reg.
št. 29798, izdala UE Kranj. gnz-101746

Bečić Suvad, Galjevica 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
S 1298795, reg. št. 124320, izdala UE
Ljubljana. gnx-101673

Bečirević Sead, Bevkova ulica 3, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1335705, reg. št. 16293, izdala UE
Ajdovščina. gnm-101934

Bernot Tomaž, Ulica 28. maja 61, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929079, reg. št. 161836, izdala UE
Ljubljana. gnc-101844

Berović Nina, Trebinjska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1566639, reg. št. 252271, izdala UE
Ljubljana. gnu-102276

Bosak Valerija, Antoličičeva 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092139, reg. št. 109886, izdala UE Ma-
ribor. gnk-102086

Bratuša Slavko, Tržaška ul. 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126813, reg. št. 65290, izdala UE Ma-
ribor. gno-101857

Breznik Alfirev Teja, Kamnogoriška ce-
sta 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1596370, reg. št. 254207,
izdala UE Ljubljana. gns-101928

Brglez Ivan, Črešnjevec 37/a, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 7005. gnc-101994

Cizej Nataša, Trg Franca Kozarja 7,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5866, izdala UE Hrastnik.
gnt-102006

Cmok Marija, Cesta Kozjanskega odre-
da 26, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3067, izdala UE Šentjur
pri Celju. gne-102092

Cvikl Govekar Mojca, Pustovrhova uli-
ca 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 411343, reg. št. 90938, iz-
dala UE Ljubljana. gnh-102218

Čančar Anto, Viška cesta 53, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193438, reg. št. 203597, izdala UE
Ljubljana. gnk-102036

Černe Tanja, Plesiše 2/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7498, izdala UE Logatec. gny-101947

Ćirović Miljan, Brilejeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1368110, reg. št. 232623, izdala UE
Ljubljana. gnz-101821

Denk Jure, Gregorčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1104098, reg. št. 213220, izdala UE
Ljubljana. gnv-102204

Dežman Sašo, Kvedrova cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319913, reg. št. 187270, izdala UE
Ljubljana. gnt-102177

Dobrinja Lorela, Šmarje 9/a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20878. gnl-101685

Doler Miha, Trg 4. aprila 6/b, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16897, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-101993

Dolšak Dragica, Križni vrh 42, Lapor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1567, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-101686

Dornik Jasna, Bistrica 47, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
155417, reg. št. 10993, izdala UE Treb-
nje. gnl-101785

Draš Friderika, Zrkovska cesta 114/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. S 370197, reg. št. 8470, izdala UE
Maribor. gnt-102252

Drenik Janez, Stari trg 33, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
992147, reg. št. 9710, izdala UE Treb-
nje. gnn-101933

Dvoršek Jože, Kajuhova 12, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 21221, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-102193

Đogić Fikret, Šišenska cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 43162, reg. št. 118671, izdala UE
Ljubljana. gnp-101931

Fabec Anton, Zabiče 40, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269379, reg. št. 9892, izdala UE Ilirska
Bistrica. gno-102082

Faith Rok, Dolarjeva ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278533, reg. št. 16425. gnp-101781

Felc Sandi, Na lazih 50, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1096385, reg. št. 123655,
izdala UE Ljubljana. gnh-101822

Felić Fikret, Linhartova cesta 60, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 77/2002.
gnr-101879

Fister Jernej, Podjavorškova 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 39033. gns-101753

Frelih Marija, Zabreznica 46, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 1642670.
gnb-101895

Furlan Patricija, Goriške fronte 80,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 38610, izdala UE No-
va Gorica. gnc-102169

Gadnik Katarina, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38141, izdala UE Nova Gorica.
gnz-102196

Georgieva Elena, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503350, reg. št. 241837.
gnh-101689

Grgurevič Vladimir Aleksander, Gospe-
ina 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 368603, reg. št. 21283.
gnp-102256

Grobelšek Tomaž, Ul. Angelce Ocep-
kove 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1367135, reg.
št. 208026, izdala UE Ljubljana.
gnq-101980

Hrnčič Ramo, Pot na Rakovo Jelšo
303, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGFH, št. S 1706459, reg. št. 5734,
izdala UE Ljubljana. gnb-101870

Hudnik Peter, Dunajska cesta 227,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 999534, reg. št. 198160, izdala UE
Ljubljana. gnk-101861

Hvalec Andreja, Partizanska 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11809, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnw-101899

Ipavec Črtomir, Grgar 84, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 43297.
gnu-101701
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Janežič Darko, Krčevina 2, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 1873, izdala UE Ormož.
gnh-102189

Janjič Goran, OF 12, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8644,
izdala UE Izola. gny-101747

Kajtna Ivan, Preška cesta 16, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 43153, reg. št. 132380, izdala UE
Ljubljana. gnu-102001

Karlovčec Maja, Ulica Andreja Kumar-
ja 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1419085, reg. št. 236950,
izdala UE Ljubljana. gnu-101926

Kavčič Branko, Borova vas 27, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 684221, reg. št. 1229, izdala UE Mari-
bor. gnn-101987

Kemperle Valentin, Podbrezje 90, Na-
klo, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. ABGH, št. S 1180187, reg.
št. 42263, izdala UE Kranj. gnb-101745

Klemenc Bogomir, Poljanska cesta 70,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 26559, izdala UE Škofja
Loka. gnm-101834

Klisare Dražen, Stantetova 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1218591, reg. št. 26740, izdala UE Ve-
lenje. gnv-102250

Kobetič Marjana, Mali Nerajec 6, Dra-
gatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11953, izdala UE Črnomelj.
gnf-102091

Kodrič Sašo, Morje 135, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S1092683,
reg. št. 110061, izdala UE Maribor.
gnv-101975

Kohne Branko, Lušečka vas 35, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 4534, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gno-101907

Kolar Anton, Brdinje 6, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 1532037, reg. št. 7619, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-101896

Kos Sergej, Ponikva 8, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 793208,
izdala UE Žalec. gnq-101780

Kotar Maja, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928611, reg. št. 155464, izdala UE
Ljubljana. gnj-101862

Kotnik Jožef, Dobje pri Lesičnem 15,
Prevorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 12649, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnr-102254

Kovačević Veronika, Ig 63, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1502163,
reg. št. 245595, izdala UE Ljubljana.
gnh-101764

Kramar Zupan Milena, Vragov log 3,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 1406, izdala UE Novo me-
sto. gnw-101699

Krampak Darja, Sv. Florijan 40, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15499, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnp-101881

Krivec Terezija, Lindek 19, Frankolo-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1885. gnh-102089

Krizmanić Milka, Klemenova uliuca 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502153, reg. št. 245589, izdala
UE Ljubljana. gne-101867

Krničar Andrej, Kočna 19/a, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1176361, izdala UE Jesenice.
gnc-101894

Kuhar Andreja, Grad 173, Grad, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 32207.
gnl-102010

Lah Gregor, Devinska ulica 2/c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. s 1051764, reg. št. 151291, izdala
UE Ljubljana. gnx-101977

Langerholc Tomaž, Terčeva 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220832, reg. št. 113551, izdala UE Ma-
ribor. gni-101863

Lavrenčič Ana, Mala Bukovica 42/c,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001327528, reg. št. 10253,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnf-102191

Lavrič Mojca, Osterčeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 932472, reg. št. 152636, izdala UE
Ljubljana. gnn-102058

Lazarevski Miroslav, Herbesteinova uli-
ca 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 886596, reg. št. 48644, izda-
la UE Ljubljana. gnh-101843

Lesjak Emilija, Levec 65, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453358, izdala UE Žalec. gnd-101968

Lindič Tomaž, Trščina 16, Tržišče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1120982, reg. št. 11062. gnu-101876

Logar Maja, Štefetova ulica 11, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1307561, reg. št. 50858, izdala UE
Kranj. gnd-101893

Mahnič David, Dragonja 102, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 7266, izdala UE Piran.
gnq-101905

Majstorovič Nuša, Kidričevo naselje 7,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10543, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnt-101702

Markelj Vinko, Škovine 5, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4530, izdala UE Škofja Loka.
gnp-102181

Markovič Lidija, Št. Janž pri Radljah
73, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 4189, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnl-101985

Martič Ružica, Ul. IX korpusa 9, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 6481, izdala UE Izola. gny-102022

Mastnak Ines, Kajuhova 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 881233,
reg. št. 16727, izdala UE Celje.
gnz-101696

Medved Peter, Glogov brod 22, Arti-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13110. gnl-101760

Medvešek Marko, Trg 65, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17497, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-102003

Mekina Marjana, Moste 60, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743780, izdala UE Jesenice. gnm-101909

Mešič Bojan, Zlatoličje 23/a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1631830, reg. št. 123375. gnu-102251

Miklavčič Igor, Gor. Cerovo 63, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, reg.
št. 26486. gno-102007

Mikljič Gašper, Male lese 18, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1415180, reg. št. 19446, izdala UE Gro-
suplje. gne-102267

Milenkovič Mihael, Trubarjeva cesta
41/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, št. S 1010035, reg. št. 161458,
izdala UE Ljubljana. gnj-102212

Milharčič Stanislav, Ul. Ivana Vadnala
14, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 1579, izdala UE Postoj-
na. gnq-101680

Mlakar Ida, Rožna dolina, Cesta IV/47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215936, reg. št. 166319, izdala
UE Ljubljana. gnj-102262

Mlekuž Rene, Kajuhova 52, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 15255, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnm-102009

Moličnik Sebastjan, Raduha 69, Luče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 9298, izdala UE Mozirje. gns-102253

Novak Danijel, Rašica 34, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482140, reg. št. 191939, izdala UE
Ljubljana. gni-101913

Oblak Anja, Ul. Slave Klavore 4, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 23345, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gng-102190

Oblak Janez, Dolenja dobrava 13, Go-
renja vas, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CFGH, reg. št. 2346, izdala UE Škofja
Loka. gnk-101940

Ostrožnik Zdenka, Rove 15, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 622448, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnv-102100

Pahor Aleš, Andreja Gabrščka 18,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, reg. št. 3073, izdala UE
Nova Gorica. gnh-102014

Pančur Mija, Oševek 20, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 18274, izdala UE Kamnik.
gnn-102008

Petek Aleš, Liboje 87, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1400028, izdala UE Žalec. gnx-102098

Pirc Mateja, Leskovec 139/a, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21347, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-102018

Pliberšek Katja, Pobrež 10, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 21173, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnz-102171
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Podlesnik Tadej, Cankarjeva ulica 20,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1220103, reg. št. 25752.
gnw-101924

Prašnikar Martina, Lukovica 1, Lukovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
234676, reg. št. 23106, izdala UE Dom-
žale. gnc-102173

Preložnik Branko, Zeče 41, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 4991, izdala UE Slovenske
Konjice. gnj-101687

Pristovnik Tibor, Na otoku 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 43395. gnw-101824

Prišlič Rajko, Črni vrh 33, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. S
1097204, izdala UE Žalec. gng-102215

Protner Slađana, Cesta na Boč 28, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16336, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnf-102166

Pugliese Marino, Ul. Bogomira Magaj-
ne 7, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 4156, izdala UE Izo-
la. gnt-101902

Remškar Karla, Brezje pri Dobrovi 16,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137256, reg. št. 215717, izdala
UE Ljubljana. gnj-101912

Režonja Jože, Gregorčičeva ulica
18/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
53084, izdala UE Tolmin. gnv-101900

Roner Dejan, Miren 170, Miren, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 23698, izdala UE Nova Gorica.
gnt-102002

Sadar Boris, Šentvid pri Stični 88, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1531635, reg. št. 19871, iz-
dala UE Grosuplje. gnl-102235

Semprimožnik Simona, Jakopičeva 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20006, izdala UE Kamnik.
gnh-102264

Seršen Mirko, Vesca 18, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
685410, reg. št. 62724, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-101693

Sluganović Spomenka, Tomišelj 42/a,
Ig, vozniško dovoljenje, št. S 209317,
reg. št. 1000644, izdala UE Ljubljana.
gno-101782

Sotlar Tomislav, Sela pri Kamniku 2/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 49163, izdala UE Ljubljana.
gnv-102054

Šarkovič Danilo, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 261711, reg. št. 121413, izdala UE
Ljubljana. gnq-102005

Šauperl Igor, Kratka ulica 3, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 13789, izdala UE Pesnica. m-1270

Šavc Miha, Troblje 35/e, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15256, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-102170

Škerlj Barbara, Pod gozdom c. IV/20,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1389245, reg. št. 22049, izdala UE
Grosuplje. gny-101847

Šmigoc Dejan, Vransko 130/b, Vran-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396897, izdala UE Žalec. gnn-101758

Šolar Aleksandra, Trubarjeva 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1569730, reg. št. 121477, izdala UE
Maribor. gns-101978

Šrajner Franc, Postružnikova 12, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 820, izdala UE Ljutomer.
gnh-101889

Štebljaj Urban, Kumrovška cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299535, reg. št. 225633, izdala
UE Ljubljana. gns-102178

Štok Albert, Krožna cesta 38, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 3857. gnh-101814

Štrubelj Matej, Paradišče 9, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1335257, reg. št. 17747, izdala UE
Grosuplje. gny-101697

Štrucl Simona, Komarnica 5, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, št. S 1275843,
izdala UE Lenart. gnz-102021

Štrukelj Zdravko, Podljubelj 154, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1166934, reg. št. 3455, izdala UE Tržič.
gni-101813

Štuhec Matjaž, Ljubljanska ulica 17/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 439722, reg. št. 48781.
gnq-102055

Štumberger Konrad, Ul. bratov Merni-
kov 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1570529, reg. št. 23569, iz-
dala UE Maribor. gnn-101783

Šumer Jožefa, Ljubečna, Cesta v Ce-
lje 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3841. gnv-101800

Švikart Miran, Trg vstaje 10, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8043, izdala UE Ruše. m-1284

Tašič Zoran, Pot J. Brinarja 9, Hra-
stnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8060. gnr-102004

Tomič Jure, Zgornji Obrež 16, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15038. gnn-101883

Toromanovič Hasan, Kajuhova 11, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg.
št. 5012, izdala UE Postojna.
gnw-101949

Trebičnik Aljoša, Škapinova 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39521. gnu-102101

Udovič Elvis, Jelšane 47, Jelšane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1586255, reg. št. 10181. gnr-101679

Ulaga Armand, Ptujska cesta 2/a, Or-
mož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12440, izdala UE Ormož. gnn-101908

Uplaznik Franc, Matke 55, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1294143, izdala UE Žalec. gnz-101996

Uštar Drago, Soteska 5, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21921, izdala UE Kamnik.
gnv-101950

Vajs Ladislava, Prvomajska 5/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1644324, reg. št. 61895. gnv-101775

Vake Bojan, Engelsova ulica 42, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 874605, reg. št. 70538. gnb-102245

Verdnik Franc, Griže 125, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
402908, izdala UE Žalec. gnb-101970

Višnar Aljoša, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1708295, reg. št. 204967, izdala
UE Ljubljana. gny-101922

Vižintin Kristjan, Zg. Škofije 6/a, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 41957, izdala UE Koper.
gnw-102199

Vozlič Alenka, Dolga Lesa 1, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31273, izdala UE Ptuj. gnc-102019

Vrabec Aleksandra, Loče 52/a, Dobo-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16622, izdala UE Brežice.
gnw-101774

Vrečar Dejan, Gerečja vas 37/c, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45344, izdala UE Ptuj. gne-101817

Vrečič Franc, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
352544, reg. št. 85281, izdala UE Ljub-
ljana. gng-101840

Vrtačnik Roman, Srednja vas pri Kam-
niku 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2130, izdala UE Kamnik.
gni-101917

Vukovič Marjetica, Škofjeloška 58,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1401787, reg. št. 14537, izdala UE
Kranj. gni-102188

Vute Gregor, Staneta Severja 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239374, reg. št. 114735, izdala UE Ma-
ribor. gnq-101855

Xian Zhi, Guangdong, Gunngdong,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502282, reg. št. 248073, izdala UE
Ljubljana. gnx-101873

Zimic Albert, Moša Pijade 17, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472537, izdala UE Maribor.
gnn-101983

Zobec Jernej, Rožna pot 6, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 17477, izdala UE Sežana.
gno-102207

Žagar Borut, Šmarca, Stegne 22, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466355, reg. št. 19115, izdala UE Kam-
nik. gnq-101830

Žegarac Danijela, Cesta zmage 92,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 439425, reg. št. 75502, izdala UE
Maribor. gnd-101793

Železnik Bojan, Prvomajska ulica 53,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1600594, reg. št. 6201.
gng-102165

Živkovič Klemen, Župančičeva 34,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, št. S
415422. gnn-101808
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Žontar Matej, Rudija Papeža 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
420599, reg. št. 31933, izdala UE Kranj.
gnw-102028

Žula Bombek Dalida, Stošičeva ulica
5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1560906, reg. št. 55360, izdala UE
Kranj. gnv-101925

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost zavarovalnih po-
lic – obrazcev stroge evidence: mednaro-
dna zelena karta za zavarovanje motorne-
ga vozila, ZK SLO-01 od
št. 860251-860260. Ob-79159

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, PE Celje, preklicuje veljavnost zava-
rovalne police – obrazca stroge eviden-
ce: ZK No 873539, ZK No 873540.
Ob-79127

Assistance Coris d.o.o. Ljubljana, Bra-
tov Babnik 10, preklicuje police zdrav-
stvenega zavarovanja v tujini z asistenco
CORIS, številka police: serija 200 kom
polic od št. 0172491 do vključno
št. 0172690. Ob-79149

Dolmovič Filip, Jelševec 2, Krško, za-
varovalno polico, št. 476551, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnr-101704

FELINA d.o.o., Trubarjeva cesta 23/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 863811,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-102236

GRADKOM d.o.o., Brdnikova 50, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 857851, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnn-101833

Jakoš Marjeta, Celovška cesta 83,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
499555, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-102270

Janeu Jadranka, Čarmanova 6, Med-
vode, zavarovalno polico, št. 812962, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnu-102026

Lach Rudolf, Polhnice 27, Ceršak, za-
varovalno polico, št. 442677, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-1245

Lamovšek Mateja, Ježa 4, Litija, zava-
rovalno polico, št. 283010, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnt-101727

Miheljak Mojca, Klanc 82, Dobrna, za-
varovalno polico, št. 584963, izdala za-
varovalnica Tilia. gns-101878

Nistor Dojna, Knifičeva 7, Maribor, za-
varovalno polico, št. AK 201039752, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-1265

Pernat Stanislav, Stanošina 8/a, Pod-
lehnik, zavarovalno polico, št. AO
491015, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1271

Rakar Vesna, Dvori 13, Gračišče, zava-
rovalno polico, št. 1000284. gnk-102186

Remec Pavel, Cesta II grupe odredov
27/b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 369168, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnf-102041

Rolih Anton, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 761951, izdala za-
varovalnica Tilia. gnr-101804

Sheikha Samo, Zg. Stranje 25, Staho-
vica, zavarovalno polico, št. AO 380979,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-101694

Stojko Valentin, Farovec 11, Laporje,
zavarovalno polico, št. 371003, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnf-102016

Šeruga Andrej, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AK 065383
in VP 011786, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gny-101672

Zagorc Renata, Majaronova ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 860201,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-102272

Zupan & CO Kranj d.o.o., Struževo
49/a, Kranj, zavarovalno polico,
št. 0778874 in 897436, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnx-101823

Žvokelj Cvetka, Ul. Veljka Vlahoviča
27, Maribor, zavarovalno polico,
št. 460645, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. m-1277

Spričevala

Ažbe Franc, Betonova 36, Kranj, spri-
čevalo o končani OŠ Stane Žagar Kranj,
izdano leta 1966. gnz-101700

Balažič Denis, Na Dobravi 24, Miklavž
na Dravskem polju, indeks,
št. 71138139, izdala Pravna fakulteta.
m-1261

Banović Suzana, Koroška cesta 4, Tr-
žič, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Kranju, izdano leta 1998.
gni-102013

Bartol Simon, Humec 35, Dolenja vas,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1998.
gni-101888

Beljan Merljak Ines, Pugljeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje kemijske šole, izdano leta 1985 in
1986, izdano na ime Merljak Ines.
gno-101832

Bende Katja, Ul. heroja Bračiča 22,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje ži-
vilske šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1257

Blaškovič Rok, Cankarjeva 74, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Nova gorica, izdano leta 1993.
gnl-101885

Borko Klavdija, Ul. Štefke Hribarjeve
4, Slovenska Bistrica, spričevalo o kon-
čani OŠ Pohorskega odreda Slovenska
Bistrica, izdano leta 1988. gnp-101806

Botonjić Sabina, Čanžekova ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 1999,
izdano na ime Konjevič Sabina.
gni-101763

Bradač Špela, Mestne njive 11, Novo
mesto, spričevalo Srednje šole Črnomelj
– podj. poslovanje , smer poslovni tajnik,
izdano leta 1997. gnl-102035

Bratušek Marjan, Šturmovci 28, Videm
pri Ptuju, spričevalo o končani OŠ Videm,
izdano leta 1987. gnv-101675

Breskvar Gregor, Bergantova 5, Trzin,
indeks, št. 41980243, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gns-102203

Cankar Primož, Opekarna 7, Trbovlje,
spričevalo o končani OŠ Tončke Čeč Tr-
bovlje, izdano leta 1997. gnm-102038

Centrih Matej, Dekani 228, Dekani,
spričevalo 2. letnika Srednje tehnične šo-
le v Kopru. gns-101678

Cepuš Aleksander, Robova 13, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercial-
ne šole Celje, izdano leta 1983.
gnp-101681

Cepuš Aleksander, Robova 13, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šo-
le Celje – smer finomehanika, izdano leta
1985. gno-101682

Cepuš Aleksander, Robova 13, Celje,
spričevalo 2. letnika Srednje tehniške šo-
le Celje – smer finomehanik, izdano leta
1984. gnq-101705

Cimperman Hedvika, Jezero 103/a,
Preserje, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturiteno spričevalo Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnb-101820

Černe Valerija, Trg komandanta Stane-
ta 5, Ljubljana, diplomo Srednje zdrav-
stvene šole v Ljubljani, izdana leta 1996.
gnv-101825

Dečman Peter, Reboljeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1996, 1997 in
1998. gnf-101916

Dernovšek Matjaž, Kolodvorska cesta
2/a, Mengeš, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1991. gnk-102061

Dim Robert, Zaloška cesta 168, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996 in 1997. gnl-102210

Dobnikar Dejan, Prvomajska ulica 11,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 1997.
gns-101953

Doljak Uroš, Trata 7, Škofja Loka, spri-
čevalo 1. 2. letnika in zaključno spričeva-
lo Šolskega centra v Kranju – elektrome-
hanik. gnw-101749

Dolšak Zdenka, Globel 21, Ribnica,
spričevalo od 1 do 3. letnika Centra po-
klicnih šol v Kočevju, izdano leta 1979,
1980 in 1981, izdano na ime Zajc Zden-
ka. gng-101890

Dretnik Bernarda, Tolsti vrh 49, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Tehni-
ške kmetijske šole. m-1272

Durmiši Elvis, Prištinska 4, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
geodetske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gnk-102211

Emeršič Mojca, Pristava 8/a, Črna na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Poslovne
šole Muta. gnl-102185

Falbella Saša, Cesta Goriške fronte
84/a, Šempeter pri Gorici, diplomo Sred-
nje tehnične šole Branko Brelih, št. II/KS –
3045 z dne 28. 3. 1990. gnx-101698
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Fišer Boris, Šentrupert 8/b, Gomilsko,
indeks, št. 71110665, izdala Pravna fa-
kulteta v Mariboru. gnt-101802

Geder Darko, Noršinci pri Ljutomeru
30, Ljutomer, diplomo Srednje lesarske
šole Limbuš, izdana leta 1988. m-1286

Hlebec Gregor, Riharjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnz-101921

Horvat Goran, Varaždinska cesta
177/a, Koprivnica, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gostinske šole v Izoli,
izdano leta 1983. gne-102042

Horvat Marjan, Vrtna 1, Turnišče, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Rakičan Murska Sobota, izano leta 1996.
gnp-102081

Jakomini Nina, Rabelčja vas 19/b,
Ptuj, indeks, št. 41020166, izdala Medi-
cinska fakulteta v Ljubljani. gnq-102030

Jeglič Polonca, Prekmurska ulica 4,
Ljubljana, indeks in diplomo Srednje pe-
dagoške šole v Ljubljani, izdana leta
1990. gng-102040

Jerina Jernej, Ob izviru 2, Vrhnika, ob-
vestilo o uspehu 3. letnika Srednje go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnn-102183

Josič Vladimir, Cvetna 10, Dobova,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 1981 in 1982.
gnf-101816

Jug Povhe Rosana, Cesta 4. julija 50,
Krško, maturitetno spričevalo Zasavske-
ga srednješolskega centra Trbovlje – di-
slocirani oddelek pri šolskem centru Bre-
žice, izdano na ime Jug Rosana.
gnb-101795

Justin Matejka, V Murglah 38, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje upravno administrativne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. gnn-102033

Kalan Stanislav, Ogljenšak 10, Zgor-
nja Polskava, zaključno spričevalo Avto-
mehanske šole Maribor, izdano leta
1958. m-1239

Kenda Sabina, Kajuhova ulica 19,
Ljubljana, diplomo Srenje ekonomske šo-
le Rudolfa Maistra v Kamniku, izdana leta
1989, na ime Celestina Sabina.
gns-101853

Klenovšek Dušan, Naselje heroja Ma-
roka 25, Sevnica, indeks, št. P7101067,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnp-101756

Knez Mihela, Ruta 30, Lovrenc na
Dravskem polju, indeks, št. 61169331,
izdala Pedagoška fakulteta. m-1255

Knežević Nenad, Baševa 12, Maribor,
spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Avtomahanične šole v
Mariboru, izdano leta 1972, 1973 in
1974. m-1279

Kolar Peter, Šentvid pri Planini 10/a,
Planina pri Sevnici, indeks,
št. 93457638, izdala Fakulteta za grad-
beništvo. m-1279

Kopina Renata, Dolenje Dole 11, Škoc-
jan, spričevalo 2. letnika Srednje šole Sev-
nica, izdano leta 2002. gns-101803

Korelc Tatjana, Podkraj 7/b, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Celju. gnt-101777

Kos Polona, Borštnikova 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Tehnične gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2002. m-1253

Košuta Aljoša, Ozeljan 82, Šempas,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani – smer živilski tehnik.
gng-101815

Kovač Klemen, Cesta na Štibuhu 7,
Slovenj Gradec, indeks, št. 21018166,
izdala FDV v Ljubljani. gng-101740

Kožuh Tanja, Tomažičeva 46, Ljublja-
na, indeks, št. 200T – VSS, 6. 10. 2000.
gng-101765

Križan Alenka, Precetinci 33, Mala Ne-
delja, spričevalo 5. letnika Ekonomske šo-
le – ekonomsko komercialni tehnik.
gnw-101849

Kugler Zvonka, Šolska ulica 32, Šem-
peter v Savinjski dolini, diplomo Srednje
tehnične šole v Celju, izdana leta 1984,
na ime Oršus Zvonka. gnl-102085

Kumer Tatjana, Cankarjeva 1/a, Vele-
nje, spričevalo 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Slovenj Gradec. gnf-101966

Kumer Tatjana, Cankarjeva 1/a, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nja zdravstvena šola Slovenj Gradec.
gnh-101964

Kupljen Nataša, Kavškova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnz-101721

Larisi Nataša, Koritenska 9/a, Bled,
spričevalo 1. letnika Poslovne šole Jese-
nice. gnp-101906

Lever Nina, Okrogarjeva 5, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
mercialne šole v Celju, izdano leta 1997.
gnd-102093

Ličan Zoran, Moša Pijade 50, Maribor,
indeks, št. 81562143, izdala EPF Mari-
bor. m-1283

Likman Tinka, Lačaves 8, Kog, spriče-
valo 3. letnika Srednje kmetijske šole Ptuj
– kmetijski tehnik, izdano leta 1995.
m-1264

Lipej Ivan, Dečno selo 40/a, Artiče,
spričevalo SŠGT Novo mesto.
gne-102192

Ljubec Marija, Zagorci 24/b, Juršinci,
spričevalo od 1 do 2. letnika Srednje tek-
stilne šole v Mariboru, izdano leta 1993 in
1994. m-1273

Logar Lina, Ferkova ul. 9, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Angel Besednjak
Maribor, izdano leta 2000. m-1243

Lorbek Alberta, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, izkaz in spričevalo o konča-
ni OŠ Miška Kranjca v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnf-102070

Luskovec Kristjan, Ulica Lizike Jančar-
jeve 10, Ljubljana, spričevalo 1. in 2.let-
nika Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad – avtomehanik, izdano leta 2000
in 2001. gnw-102053

Maček Janez, Sostrska cesta 40/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje

gradbene, geodetske in ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnt-102227

Malec Sonja, Cesta na Roglo 11/e,
Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gospodinjske šole Zreče,
št. 13/2000. gnx-101773

Markežič Jelka, Bertoki, Markova 65,
Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 1981.
gno-101807

Mazej Damijana, Mušenik 19, Črna na
Koroškem, indeks, št. 30011910, izdala
FKKT v Ljubljani. gnm-102059

Medved Bojan, Pod Pohorjem 4, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Tam
v Mariboru, izdano leta 1977. m-1251

Mehinović Merisa, Kolodvorska ul. 17,
Maribor, indeks, izdala Srednje železni-
ške šole leto izdaje 1992. m-1268

Mekinda Sergej, Seljakovo naselje 42,
Kranj, indeks, št. 20980574, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnu-102051

Miljanović Zlatan, Cesta v Staro vas 5,
Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1999. gnd-101743

Murić Aida, Ižanska cesta 398/c, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča v Ljubljani. gnu-101901

Nabernik Jolanda, Robindvor 41, Dra-
vograd, spričevalo Šole za prodajalce, iz-
dano leta 1975, 1976 in 1977, izdano na
ime Rečnik Jolanda. gnc-101919

Nakrst Janez, Preseje 2, Lukovica,
spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Janko
Kerstnik Brdo. gnp-102031

Našič Žiga, Ulica Manice Komanove
8, Ljubljana, maturitetno spričevalo ŠC
PET v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnw-102049

Nipič Mateja, Cesta v Skoke 10/a, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo od 1
do 3. letnika Srednje trgovske šole v Ma-
riboru, izdano leta 1991 , 1992 in 1993.
m-1247

Novak Gregor, Rojska cesta 18/b,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje ko-
vinarske in usnjarske šole v Domžalah,
izdano leta 1991. gne-102017

Novak Niko, Knafelčeva 24, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSMŠ v Mariboru,
izdano leta 2000. m-1260

Očko Peter, Šmartno ob Paki 30,
Šmartno ob Paki, spričevalo 2. letnika
Centra srednjih šol Velenje, izdano leta
2001. gnh-101864

Ogris Uroš, Luže 70, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za trgo-
vinsko dejavnost Kranj, izdano leta 1988.
gng-101965

Padjen Željko, Ul. Mirka Pirca 1, Seža-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gny-102151

Palić Zahid, Pobreška 38, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSŠ Maribor, izda-
no leta 1999. m-1282

Partalo Adrijano, Opekarska 8, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika Sred-
nje kovinarske in prometne šole v Kopru.
gnn-102083
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Paš Mihael, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje družboslovne šole v Novi Gorici,
izdano leta 1987, 1988 in 1989.
gny-101951

Paš Mihael, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnt-101952

Pavlič Andrej, Studenca 11, Kamnik,
spričevalo 2. in 3. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1992 in
1983. gnc-101819

Perčič Leonida, Kozje 22, Kozje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SZŠ Celje, izdano leta 1998.
gnb-102195

Perko Helena, Zg. Rečica 28, Laško,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole, izda-
no leta 1996. gnf-101991

Pestotnik Renato, Naselje na Šahtu
36, Kisovec, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje šole tehnih strok in osebnih stori-
tev v Ljubljani, izdano leta 1980, 1981 in
1982. gnc-101869

Petrič Ksenija, Panonska 5/b, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šo-
le Maribor, izdano leta 1990. m-1241

Petrič Polona, Celovška cesta 269,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje gradbene , ekonomske in geodetske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998, 2000.
gni-101738

Pihler Adrijana, Kidričeva cesta 18/c,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru, izdano leta 1994 in
1995. m-1259

Pirc Jernej, Ul. Anke Salmičeve 19,
Leskovec pri Krškem, spričevalo o za-
ključnem izpitu Sredne šole tehnične in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič, izda-
no leta 1992. gnu-101730

Pocajt Bojana, Strai trg 12, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje družboslov-
ne šole, izdano leta 1984. gnk-101886

Pocajt Bojana, Strai trg 12, Velenje,
spričevalo 3.- letnika Srednje družboslov-
ne šole v Celju, izdano leta 1983.
gnn-101887

Polak Maja, Ob Belci 1, Bohinjska Bis-
trica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Je-
senice, izdano leta 2002. gnm-101684

Potokar Dejan, Velika Stara vas 12/b,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehniških šol Šiška, izdano leta 1999.
gnb-102045

Praznik Irena, Dobletina 10, Nazarje,
maturitetno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole v Slovenj Gradcu, št. 200e šole,
izdano leta 1986. gnm-101984

Preskar Tamara, Sadjarska 1, Krško,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Brežice, izdano leta 1996. gnv-102025

Prinčič Špela, Za gasilskim domom 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2001. gnl-101735

Prodanovič Nada, Ul.padlih borcev 4,
Prestranek, spričevalo 6. razreda OŠ Pre-
stranek. gnk-101811

Ratek Maja, Belokranjska ul. 11, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika I. Gimnazi-
je Maribor, izdano leta 1992 in 1993.
m-1269

Rečnik Igor, Zagrad 29, Celje, diplo-
mo Srednje tehniške šole Maršala Tita Ce-
lje, izdana leta 1986. gny-101797

Rođaković Željko, Celovšak 264, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem tečaju za voz-
nika žerjavov – upravljanje s kabine, izda-
no leta 1980. gnu-102176

Seneković Radko, Starac 36, Horjul,
spričevalo o končani OŠ Veržej, izdano
leta 1983. gnr-101729

Seršen Andrej, Arja vas 86, Petrovče,
indeks, št. 71108815, izdala Pravna fa-
kulteta. m-1248

Simović Melita, Rožna dolina, Cesta
XV/26, Ljubljana, diplomo Srednje tekstil-
ne in kemijske šole v Kranju, izdana leta
1989, na ime Brilc Melita. gnp-101831

Sitarič Antonija, Puconci 82, Puconci,
spričevalo o končani OŠ Puconci, izdano
leta 1996. gnw-102024

Smrekar Primož, Vinička vas 17, Le-
nart v Slov.goricah, maturitetno spričeva-
lo Srednje elek. in računalniške šole v
Mariboru, izdano leta 1981. m-1276

Spasojević Goran, Ul. heroja Šlandra
11/a, Maribor, spričevalo o končani OŠ
Ivana Cankarja v Mariboru, izdano leta
1998. m-1252

Stantič Peter, Ul. F. Baliča 30, Šem-
peter pri Gorici, spričevalo 1. letnika Eko-
nomske gimnazije v Novi Gorici, izdano
leta 1999. gnr-102179

Stojanović Žaklina, Kidričevo naselje
6, Postojna, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Trgovske šole Koper. gnr-101904

Stopar Dimitrije, Sp. Slemen 73, Sel-
nica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kemijske šole v Rušah, iz-
dano leta 1995. m-1266

Šega Peter, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 1. in 3. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 2000 in
2002. gnd-101818

Šeruga Mihaela, Bakovci, Stara cesta
21, Murska Sobota, maturitetno spričeva-
lo Srednje ekonomske, trgovske in uprav-
noadministrativne šole v Murski Soboti,
izdano leta 1996. gnu-101776

Škerlak Dejan, Moščanci 17, Mačkov-
ci, spričevalo o končani OŠ III Murska
Sobota, izdano leta 1992. gny-101897

Škrlin Zdenka, Posavskega ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnf-102266

Špelič Gabrijela, Jelševec 6, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2001 in 2002.
gnx-101723

Štajner Karmen, Prešernova 9/a, Ve-
lenje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Velenje, izdano leta 1996. gni-101988

Štalec Lolita, Franca Baliča 13, Šem-
peter pri Gorici, spričevalo od 1 do 4.
letnika Šolskega centra za blagovni pro-
met Ljubljana – aranžerska šola, izdano
leta 1979 – 1982. gnm-102184

Štrumbelj Nina, Podgorska 2, Koče-
vje, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje, izda-
no leta 1994. gnk-102011

Švajker Natalija, Košaški dol 47, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika Srednje tekstil-
ne šole – smer predilec, izdano leta 1998.
m-1256

Tomše Aleš, C. b. Milavcev 15, Breži-
ce, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
šole Krško, izdano leta 1980. gnx-101748

Trbić Sonja, Polanškova ulica 28, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1974, izdano na ime Podli-
pnik Sonja. gne-101946

Trček Peter, Poljanska cesta 34, Go-
renja vas, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Škofja Loka, izdano leta 1997.
gnw-101974

Trdan Štefan, Čufarjeva 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška. gne-101892

Turković Klavdija, Nabrežje 13, Koče-
vje, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnb-101920

Veselić Božidar, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo v Ljubljani, iz-
dano leta 1981. gnl-101810

Vetrih Janja, Javornik 45, Ravne na
Koroškem, spričevalo o uspehu 2. letnika
SŠ Muta – podjetniško poslovanje, izda-
no leta 2001. gnj-101812

Zajec Maja, Ledarska ulica 17, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano le-
ta 2001. gnz-102050

Zalar Andrej, Šercerjeva ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1980
in 1981. gnq-101805

Zelenik Ines, Svetinci 40/a, Destrnik,
indeks, št. 81549737. m-1281

Zupanc Sanja, Pod lipami 30, Celje,
spričevalo 4. letnika in poklicne mature
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Celju, izdano leta 2002. gno-101882

Zupanič Danilo, Štrihovec 64, Šentilj v
Slov.goricah, zaključno spričevalo Sred-
nje živilska šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-1275

Zupet Jasna, Malči Beličeve 63, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Poljane, izdano leta 1991, izdano
na ime Dorrer Jasna. gnm-102209

Žgajner Cirila, Jurančičeva 11, Mari-
bor, zaključno spričevalo SCOF Maribor,
izdano leta 1978. m-1244

Ostali preklici

Altbauer Bojan, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gny-101872

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Men-
geš, potrdilo za registracijo uvoženega vo-
zila Renault Twingo Expression 1.2, štv.
ogrodja VF1CO68A527699632, št. mo-
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torja F320074, letnik 2002, ocarinjeno
po K.V. 10663 z dne 3. 10. 2002.
gnz-101796

Avto moto društvo Kranj, Koroška cesta
53/d, 4000 Kranj, preklicuje delovno
knjižico št. 27533, na ime Kavčnik Darinka,
Partizanska 21, Šenčur. Ob-79165

Bagar Andrej, Ulica Anice Kavčevič 9,
Ptuj, delovno knjižico. gns-101703

Benčič Tjaša, Beograjska ulica 16, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 5765782.
m-1249

Berčič Linda, Kamnogoriška 43, Ljub-
ljana, delovno knjižico. m-1267

Božjeglav Geminiano, Elerji 27, Škofi-
je, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1423-95. gnl-101910

Božjeglav Mauro, Elerji 27, Škofije, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2877/01-95. gnk-101915

Britovšek Zvonimir, Ljubljanska 48/a, Ve-
lenje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1210/94. gnt-102277

Cehtl Jani, Ruska ulica 17, Maribor,
delovno knjižico, št. 13520. m-1285

Cestar Alojz, Gosposvetska 47, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 93500640.
m-1278

Cunk Jaka, Pod gozdom, cesta IV/ 35,
Grosuplje, študentsko izkaznico,
št. 26103818, izdala FGG v Ljubljani.
gnw-101799

Čokič Daniel, Pešnica 38, Šentjur, štu-
dentsko izkaznico, št. 93473445. m-1287

Debevec Bojan, Volaričeva ulica 34,
Postojna, študentsko izkaznico,
št. 19348318, izdala Ekonomska fakul-
teta v Ljubljani. gnm-102034

Detiček Miran, Čadramska vas 54, Po-
ljčane, študentsko izkaznico,
št. 93309711. m-1262

Dim Robert, Zaloška cesta 168, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnz-101871

Džafić Mirhad, Moste 26, Komenda,
delovno knjižico. gnx-101798

Đerić Sonja, Valvasorjev trg 7, Laško,
študentsko izkaznico, št. 31200010, iz-
dala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnn-102037

Erman Mojca, Sostrska cesta 15/d,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20970057, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnt-102056

Glavina Mitja, Gažon 10, Šmarje, štu-
dentsko izkaznico, št. 71000966, izdala Bi-
otehnična fakulteta v Ljubljani. gnc-102194

Gnezda Jožica, Vojsko 10, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 20950048, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-102043

Godnič Irena, Morje 46/b, Fram, štu-
dentsko izkaznico, št. 0769, izdala Vete-
rinarska fakulteta v Ljubljani. gnt-102202

Grošelj Maja, Vlada Žigerja 9, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. 41950134, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn-101837

Handanović Bekir, Maistrova ul. 6, Slo-
venj Gradec, študentsko izkaznico,
št. 93480108. m-1254

Hauschild Vesna, Polje, Cesta
XXX/23, Ljubljana, dijaško izkaznico, iz-
dala Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljublja-
ni. gnj-102062

Hrvatin Bojan, Cesta na Markovec 7,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnj-102187

Jagurdžija Nijaz, Smrekarjeva 26, Izo-
la – Isola, delovno knjižico. gnn-102208

Kambič Monika, Cerovec pri Črešnjev-
cu 13, Semič, študentsko izkaznico,
št. 61154317. m-1280

KOMUNALNO-STANOVANJSKO, Or-
moška cesta 3, Ljutomer, licenco,
št. 0000088/14 z dne 28. 10. 1997 za
vozila z reg. št. MS M6 – 594, MS 77 –
22E, MS M6 – 320, MS 57 – 66C in MS
30 – 44D. gny-102247

Kos Sabina, Mali vrh 4, Globoko, štu-
dentsko izkaznico, št. 81531697.
m-1258

Kosić Željko, Mekinje, Neveljska pot
8/a, Kamnik, delovno knjižico.
gnf-101691

Košir Andrej, Zaklanec 3, Horjul, štu-
dentsko izkaznico, št. 07990132, izdala
Visoka policijsko varnostna šola v Ljublja-
ni. gny-102197

Krumpak Goran, Ločen Dol 35, Roga-
ška Slatina, študentsko izkaznico,
št. 93494767. m-1246

Kržič Rok, Begunje pri Cerknici 118,
Cerknica, vozno karto, št. 001 0200, iz-
dal Integral Notranjska. gno-102182

Kržišnik Rok, Kvedrova 17, Ljubljana,
vozno karto, št. 867 – 100% popust, iz-
dal LPP. gnq-102280

Lasnik Uroš, Hrušica 102, Hrušica, de-
lovno knjižico. gnu-101676

Majhen Domen, Černetova ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-102020

Mandalenič Darjo, Strunjan 84, Porto-
rož – Portorose, delovno knjižico.
gnb-101695

Mazej Damijana, Mušenik 19, Črna na
Koroškem, študentsko izkaznico,
št. 30011910, izdala FKKT v Ljubljani.
gnp-102060

MESNINE ŽERAK FRANCI s.p., Str-
molska 9, Rogatec, licenco,
št. 001263/1006-ZR64/1997 OZS
0001429 z dne 7. 10. 1997 za vozilo z
reg. tablico CE G2 – 921, CE N8 – 201
in CE G2 – 378. gnr-102104

Mijalković Jelena, Polanškova ulica 3,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Bežigrad. gnl-102260

Muraj Borut, Svetinci 22, Destrnik, de-
lovno knjižico. gng-102015

Mustavar Stanko, Puhova ulica 10,
Ljubljana, licenco, št. 0010638/180 z
dne 7. 1. 2002 za vozilo z reg. številko LJ
R9 – 29U. gne-102167

Nanut Matjaž, Lucija, Srečka Kosovela
36, Portorož – Portorose, študentsko iz-
kaznico, št. 20950312, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani. gng-102269

Oblak Jerica, Vrtnarija 1/b, Vrhnika,
delovno knjižico, izdana na ime Perko Je-
rica. gnk-101961

Pavc Domen, Gostičeva 15, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbe-
na, ekonomska in geodetska šola v Ljub-
ljani. gnj-101762

Pincolič Cecilija, Ul. Vide Janežič 11,
Ljubljana, vozno karto, št. 1217 – 100%
popust, izdal LPP. gnf-101741

Pleteršek Blaž, Reška 5, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18981470, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnq-101880

Podpečan Tjaša, Stantetova 8, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 16127, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnv-101850

Prašnikar Janja, Zagorica pri Dolskem
3, Dol pri Hrastniku, dijaško izkaznico,
izdal Šolski center PET v Ljubljani.
gnd-101868

Prezelj Sandra, Zariška ul. 12, Kranj,
delovno knjižico. gnm-101809

Pušlar Klemen, V Voje 14, Notranje
Gorice, študentsko izkaznico,
št. 07010171, izdala Visoka policijska
varnostna šola v Ljubljani. gnl-102214

Rački Jože, Ljubljanska cesta 47, Ko-
čevje, licenco, št. 5337, za vozilo Merce-
des 19 – 44 LS 5E, reg. št. LJ U6 – 55F.
gnx-102198

Radovanović Marko s.p. – Avtoprevoz-
ništvo, Cesta 24. junija 72, Ljubljana-Čr-
nuče, licenco,
št. 001135/17927/03-MJ34/2001 za
vozilo z reg. LJ K4 – 28D. gnl-101939

Rama Flurija, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-102228

Rant Valerija, Ilirska 24, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18001139, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnm-101734

Recelj Matjaž, Rožanska 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41942032, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni-101838

»Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno
izkaznico delavca Damjana Kovačiča,
št. 0404020, izdano dne 15. 5. 1995.«
Ob-79148

Resnik Nataša, Bizeljska cesta 52, Bi-
zeljsko, delovno knjižico. gnw-102274

Rojs Kristina, Glavarjeva 49, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970039, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gny-101722

Rotar Bojan, Polanškova ulica 1, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-728/02. gnx-101948

Rožman Darko, Police 55, Gornja Rad-
gona, delovno knjižico. gnu-101976

Ružin Terezija, Veselova 6, Celje, dviž-
ni listek pri urarju Trglav, št. 8217.
m-1263

Safin Siniša, Vurberk 67/a, Spodnji Du-
plek, študentsko izkaznico, št. 81571321.
m-1242

Sakelšak Nataša, Levstikova 3, Novo
mesto, študentsko izkaznico,
št. 18010113, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnc-101719

Sluga Martin, Moravška gora 81, Ga-
brovka, licenco,
št. 002479/2870-LM33/1997 za avto-
bus TAM 190A – 109T z registrsko števil-
ko LJ 65 – 08A. gny-102172
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Sotošek Lucija, Drožanjska cesta 68,
Sevnica, študentsko izkaznico,
št. 31950317, izdala Fakulteta za farma-
cijo v Ljubljani. gnz-102046

Stanec Milan, Panonska ulica 5/b, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-1250

SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskov-
škova 4, Ljubljana, potrdilo o registarciji
uvoženega vozila znamke FORD, tip Mon-
deo GHIA – K2.0TDCI 0200, štev šasije
WFOWXXGBBW2J87765 po carinski de-
klaraciji, št. 18900 z dne 29. 5. 2002.
gnt-102077

Školaris Rudolf, Vipolže 96, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 419.
gnu-102226

Šolmajer Lina, Vogelna 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30011222, iz-
dala Fakulteta za kemijo in kemijsko te-
hnologijo v Ljubljani. gnt-101877

Štuhec Mojca, Prešernova 30/a, Ma-
ribor, študentsko izkaznico,
št. 18010976, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnj-102237

Švarc Bojan, Zg. Senarska 25, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, študentsko izkaznico,
št. 93499560. m-1274

Toni Iva, Kraška 17, Cerknica, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gni-102238

Umek Nina, Cesta na grad 56, Celje,
delovno knjižico, št. 29/2001, izdala UE
Celje. gnt-102102

Vrbek Marinka, Vinska cesta 35, Šmar-
je pri Jelšah, potrdilo o opravljenem teča-
ju za trgovinskega poslovodjo, izdala Go-
spodarska zbornica, dne 4. 3. 1996.
gnq-102255

Zor Franc, Moše 10, Smlednik, delov-
no knjižico. gnx-102048

Zukanović Elvedin, Ulica Iga Grudna
5, Ljubljana, delovno knjižico.
gnd-102268

Zupančič Maja, Prešernova 59, Domža-
le, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdrav-
stevna šola v Ljubljani. gno-102232

Županić Matjaž, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, delovno knjižico. gnv-102275
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Pravkar izšlo

ZAKON O IZVRŠBI
IN ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Dide Volk in stvarnim kazalom

Ob uveljavitvi obsežnih sprememb Zakona o izvršbi in zavarovanju je Založba Uradni list
izdala novo knjigo. V uvodnih pojasnilih Dida Volk podrobno razlaga vsebino noveliranih
zakonskih členov, s pomočjo pregleda sprememb in novosti pa bralcem ponuja tudi
možnost hitrega seznanjanja z novimi zakonskimi določili.

V prečiščenem besedilu zakona so vse spremembe in dopolnitve natisnjene v ležečem
tisku (kurzivi), knjigo pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki ga je pripravil Janez Toplišek.

Ker še veljajo podzakonski akti, objavljeni v knjigi z naslovom Predpisi o izvršbi in zavarovanju, ki je izšla
pred letom dni, smo ceno te knjige s številko 10552 znižali na 1000 SIT z DDV.

Cena broširane izdaje: 4340 SIT z DDV 10590
Cena vezane izdaje: 4774 SIT z DDV 10596

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

– 10590 broširana izdaja 4340 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10596 vezana izdaja 4774 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10552 1000 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ! DA ! NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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