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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: november 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Zlatko Kvesič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: jih ni.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 3531-17/2002
Ob-80543
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: pripravljalna dela
za izgradnjo Nove Pediatrične klinike izvedba gradbene jame.
4. Kraj dobave: Klinični center, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek meseca marca 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Bojan Bračko, univ. dipl. inž. arh., telefaks
01/560-19-53.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ni.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Ministrstvo za zdravje
Št. 311/1-2002
Ob-80725
1. Naročnik: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
2. Naslov naročnika: OKP Javno podjetje
za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, tel.
03/81-21-400, faks 03/81-21-415.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
zapiranje obstoječe deponije komunalnih odpadkov – Tuncovec.
4. Kraj dobave: Tuncovec pri Rogaški
Slatini.

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
Popravek
Št. 02/312582
Ob-80759
V javnem razpisu za izgradnjo sistema
registracije delovnega časa na lokacijah Ambrožev trg 7, Čopova 14, Dalmatinova 1, Krekov trg 10, Linhartova 13,
Mestni trg 9, Proletarska 1, Resljeva 18,
Streliška 14, Zarnikova 3, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 85 z dne 4. 10. 2002,
Ob-78179, Št. 02/312582, se popravijo
8.(a), 9. in 14. točka in se pravilno glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 2002 do 9.50.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2002 ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
Ljubljana, I. nad., soba 103.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb 120 dni,
predvideni datum odločitve: 11. 12. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 357/4-6/2002

Ob-80779

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
Obveščamo vas, da naročnik v skladu s
25. členom ZJN-1 rok za oddajo ponudb za
javno naročilo po odprtem postopku za na-
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kup blaga materiala za imobilizacijo, ki je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 88 z
dne 18. 10. 2002, Ob-79214, podaljšuje.
Novi rok za oddajo ponudb je 6. 12. 2002
do 10. ure, odpiranje ponudb je 6. 12. 2002
ob 11. uri; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 30894
Ob-80538
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 27 kontejnerjev (od 7 do 30 m3) za zbiranje
nenevarnih odpadkov in 24 kontejnerjev (od 0,5 do 1 m3) za zbiranje nevarnih odpadkov v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov Zarica. Vse tehnične zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudba za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum dobave: največ 20 dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300, 041/343-136.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 2. 12. 2002 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 12. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 10% ocenjene vrednosti – bančna garancija ali menica z menično izjavo in
pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu kontejnerjev, cena mora biti fiksna.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 10. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Komunala Kranj,
javno podjetje d.o.o.
Št. 57
Ob-80582
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
goriv in maziv.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi en ali vse predmete
naročila.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: za maziva:sukcesivno 2003, za goriva: od leta
2003 do leta 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na TRR naročnika
št.: 02924-0020286671 pri NLB d.d. s
pripisom JR B14/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 12. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo goriv in maziv – JR B14/02“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na
odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še
ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 12.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merila
za gorivo za osebna vozila:
– cena 50 točk,
– število bencinskih servisov 10 točk,
– plačilni pogoji 10 točk;
– merila za tovorna vozila in delovne
stroje:
– cena 50 točk,
– lokacija prevzema 10 točk,

– plačilni pogoji 10 točk,
– merila za maziva in tekočine za motorje in motorna vozila:
– cena 50 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. B15/02
Ob-80583
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000
Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebne varovalne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmeta naročila sta dva. Ponudnik lahko
ponudi samo en predmet naročila, vendar
mora le ta vsebovati vse zahtevane artikle.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača na TRR številka
02924-0020286671 pri NLB d.d. oziroma na blagajni SNAGA Javno podjetje
d.o.o., na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani, s
pripisom JR B15/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 12. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v
zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za dobavo osebne varovalne opreme – JR
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B15/02“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 12.
2002 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po
prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k
podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri podpisati,
sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija
bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena brez DDV 60%,
– plačilni pogoji 20%,
– dobavni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5

Št.

dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Št. 4093
Ob-80593
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel.: 05/339-66-00 in
faks: 05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: telekomunikacije za RTP Sežana 110/20/20 kV
(po razpisni dok. št.: 15/2002 - B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: fco RTP 110/20/20 kV
Sežana.
5. Datum dobave in montaže: najkasneje do 31. 8. 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38051 – ter št. te objave s pripisom
razpisna dokumentacija - telekomunikacije
za RTP Sežana.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 12.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila.
10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
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vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.
13. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 24. 12. 2002.
14. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, tehnična ustreznost, reference in kakovost.
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 12. 7. 2002, Ob-73809.
16. Datum odposlane zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Št. 197/02
Ob-80674
1. Naročnik: Kranjski vrtci.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga po
sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga za vse sklope
skupaj, za vsak sklop posebej ali za posamezni artikel oziroma več artiklov posameznega sklopa:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani,
III. meso in mesni izdelki,
IV. ribe,
V. perutnina in perutninski izdelki,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava,
VII. kruh in pekovski izdelki,
VIII. pecivo,
IX. jajca,
X. jušne zakuhe in testenine,
XI. sveže sadje in zelenjava,
XII. sadni sirupi in sokovi,
XIII. konzervirana živila,
XIV. čaji,
XV. osnovna živila in dodatki jedem.
4. Kraj dobave: Vrtci zavoda Kranjski vrtci, vsakodnevna dobava v centralno kuhinjo
vrtca Janina, Kebetova 9, Kranj in centralno
kuhinjo vrtca Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4,
Kranj, ter razdeljevalne kuhinje vrtcev Mojca, Ul. Nikole Tesla 2, Kranj, Čebelica, Planina 39, Kranj, Živ-Žav, Jernejeva 14, Kranj
in Čira – Čara, Cesta Staneta Žagarja 7,
Kranj. Občasno je potrebna dobava tudi v
ostale vrtce zavoda Kranjski vrtci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava prehrambenega blaga po sklopih, s
pričetkom dobave 1. 2. 2003 in zaključkom dobave 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava
Kranjskih vrtcev, Cesta Staneta Žagarja 19,
4000 Kranj, pri tajnici Ireni Zupan, tel.
04/20-19-200, faks 04/20-19-208,
e-mail: marjeta.intihar@guest.arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
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vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
od 8. do 12. ure, do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.440 SIT na TR Kranjskih
vrtcev, št. 01252-6030636039, s pripisom
“razpisna dokumentacija prehrana“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 12. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 1.
2003 ob 8. uri, na upravi Kranjskih vrtcev,
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, če
ponudnik kandidira za sklope, katerih
skupna ocenjena vrednost presega znesek
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo bo financirano iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga po sklopih se lahko prijavijo vsi ponudniki (pravna oseba, samostojni podjetnik, obrtnik in kmet), ki pa morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona
o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
130 dni od predložitve ponudbe naročniku,
predvideni datum odločitve o sprejemu je
17. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Kazalci uporabljenega merila pa so: višina cene, plačilni pogoji, reference in celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Kranjski vrtci
Št. 197/02
Ob-80675
1. Naročnik: Kranjski vrtci.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistil, potrošnega materiala
in pripomočkov za čiščenje ter toaletno
sanitarnega materiala po sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno dobavo čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala, za vse sklope skupaj, za vsak
sklop posebej ali za posamezni artikel oziroma več artiklov posameznega sklopa:
I. sredstva za pomivanje posode,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok,
IV. sredstva za pranje perila,
V. papirna konfekcija,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki.
4. Kraj dobave: Vrtci zavoda Kranjski vrtci, večino artiklov se dobavlja enkrat mesečno ali enkrat trimesečno v posamezni
vrtec, nekaj pa v skladišče vrtca Janina,
Kebetova 9, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala po sklopih, s pričetkom dobave 1. 2. 2003 in zaključkom dobave 31. 1.
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj, pri tajnici Ireni Zupan, tel.
04/20-19-200, faks 04/20-19-208, e-mail: marjeta.intihar@guest.arnes.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka,
od 8. do 12. ure, do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.440 SIT na TR Kranjskih
vrtcev, št. 01252-6030636039, s pripisom
“razpisna dokumentacija – čistila“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 12. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 1.
2003 ob 12. uri, na upravi Kranjskih vrtcev,
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe ni zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo bo financirano iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil,
potrošnega materiala in pripomočkov za či-

ščenje ter toaletno sanitarnega materiala po
sklopih se lahko prijavijo vsi ponudniki (pravna oseba, samostojni podjetnik, obrtnik in
kmet), ki pa morajo izpolnjevati pogoje po
41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev
v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
130 dni od predložitve ponudbe naročniku,
predvideni datum odločitve o sprejemu je
17. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Kazalci uporabljenega merila pa so: višina cene, plačilni pogoji, reference in celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Kranjski vrtci
Št. 621/02
Ob-80716
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
sterilizatorja s pripadajočo opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – sterilizatorja.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec leta
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje
– soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 16. 12. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila, št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 16. 12. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2002, ob 12. uri, v predavalnici 4 – I. nadstropje glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora veljati do 16. aprila 2003.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2003, predvideni datum odločitve – december 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-80718
1. Naročnik: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85,
1210 Ljubljana-Šentvid, tel. 01/512-16-81,
faks 01/512-16-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih:
A) kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) jajca,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
F) sadni sokovi in sirupi,
G) sveža zelenjava in sadje,
H) ribe in konzervirane ribe,
I) olja in izdelki,
J) žita, mlevski izdelki in testenine,
K) ostalo prehransko blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Franca
Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210
Šentvid.
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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Franca R. Staneta, Prušnikova 85, 1210
Šentvid, v tajništvu šole, kjer ponudniki dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije –
tel. 01/512-16-81, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 12. 2002,

Št.

razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 11. 11. 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na podračun šole št.: 01261-6030664213.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 12. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana-Šentvid.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 2002 ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana-Šentvid.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju statusa kmeta,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo davčnega urada (DURS),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljenje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,
– da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30
dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik priloži davčno napoved z
bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo
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leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu: 31. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila 7
točk,
– boljše reference 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti (popusti, sponzorstvo,ipd.) 4 točke,
– rok plačila 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Osnovna šola Franca Rozmana
Staneta,
Ljubljana
Ob-80719
1. Naročnik: Osnovna šola Branik.
2. Naslov naročnika: Branik 31, 5295
Branik, tel. 05/305-78-46, telefaks
05/305-79-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga. Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo za posamezen
sklop in sicer:
1. meso,
2. piščančje in puranje meso,
3. mesni izdelki,
4. zamrznjene ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. siri,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
8. pecivo,
9. sveža in suha zelenjava,
10. jajca,
11. zmrznjeno blago,
12. mlevski izdelki in testenine
13. konzervirano sadje, zelenjava, ribe,
14. sadni sokovi, pijače,
15. sirupi,
16. ostalo prehrambeno blago,
17. čaji.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Branik,
Branik 31, 5296 Branik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika v tajništvu, Konič Maruška.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, do dneva določenega za javno odpiranje ponudb, med 9. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisano dokumentacijo: ob dvigu razpisne do-
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kumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov v višini 7.000 SIT
(vključen DDV), plačilo z virmanom na podračun št. 01284-6030671719 pri UJP
Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele na naslov naročnika najkasneje do
9. 12. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Branik, Branik 31,
5295 Branik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12.
2002 ob 15. uri na naslovu Osnovna šola
Branik, Branik 31, 5295 Branik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba za
določen čas.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugoditev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 17. 12.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
19. Datum prejema zahteve za objavo: /
Osnovna šola Branik
Št. 4200
Ob-80740
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel.: 05/339-66-00 in
faks: 05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za RTP Sežana 110/20/20 kV (po razpisni dok. št.: 13/2002 - B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco RTP 110/20/20 kV
Sežana.
5. Datum dobave in montaže: najkasneje do 31.8. 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
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žen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38051 - ter št. te objave s pripisom
razpisna dokumentacija - Oprema za RTP
Sežana.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 12.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti prihodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.
13. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 24. 12. 2002.
14. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, tehnične karakteristike, reference in kakovost.
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 12. 7. 2002, Ob-73809.
16. Datum odposlane zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Št. 1-02-8
Ob-80753
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, faks 01/47-60-300, tel.
47-60-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) 64 enakih računalnikov, od katerih vsak vsebuje minimalno:
– ohišje in napajalnik,
– osnovna plošča za 2 procesorja,
– 2 x 1.8 GHz procesor (ali primerljiv),
– 512 MB RAM,
– 80 GB trdi disk,

– gigabitna mrežna kartica,
– ustrezno hlajenje procesorjev – lahko tudi vodno;
b) dodatna mrežna in druga oprema
(opisano v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: je
možno.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: en mesec
od dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: mag. Janez
Toplišek, pomočnik direktorja, tel.
01/47-60-337, ali janez.toplisek@ki.si ali
dr. Milan Hodošček, tel. 01/47-60-278,
ali milan@cmm.ki.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Razpisno dokumentacijo
v elektronski obliki zahtevajte na naslov janez.toplisek@ki.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT vplačate na blagajni, Hajdrihova 19 ali nakažete na račun
01100-6030344533 (“za JN Vrana-8“).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane do 6. 12. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 12. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po prevzemu blaga – podrobnosti so 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): pogodba bo sklenjena z enim ponudnikom za
celoten razpis.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002. Izbira
je predvidena v enem tednu po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so obdelana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na milan@cmm.ki.si (tehnična vprašanja) ali na
janez.toplisek@ki.si (splošna, finančna in
pravna vprašanja).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Kemijski inštitut, Ljubljana
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Ob-80809
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11 a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
– sklop A:
1. plinsko olje D2 – 70.000 l,
2. bencin zeleni 95 – 11.000 l,
– sklop B:
1. kurilno olje EL – 180.000 l,
2. olje-hidravlično HD46 – 500 l,
3. olje za diesel motor SAE 15 W-40
– 500 l,
4. olje za menjalnik SAE 80 W-90 –
50 l,
5. Castrol Turbomax – 100 l,
6. čistilo stekel (Vitrex) – 100 l,
7. Antifriz (koncentrat) – 100 l,
8. destilirana voda lesk – 100 l,
9. Metalgin – 60 l,
10. Pennasol olje – 50 l,
11. Aral Motorturboral 15 W – 40 –
50 l,
12. Hipenol 90 – 30 l,
13. zavorno olje DOT 4 – 15 l,
14. dvotaktol olje – 10 l,
15. Castrol GTX 15W – 40 – 50 kos,
16. Mast Lubra KLC – 10 kg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi na en ali na oba
sklopa.
4. Kraj dobave: Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– za sklop A: sukcesivno od 1. 2. 2003
do 31. 1. 2004,
– za sklop B: sukcesivno od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, Januša Mravlje – vodja KOM ali Ivi Lanišnik – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na TRR: 26330-0010049713, pri Banki Zasavje d.d., Trbovlje, Bančna skupina
NLB, z navedbo predmeta in številko javnega razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 12. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je do 30. 1. 2003.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih dobavah. Avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to,
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 60 dni; datum odločitve: do 12. 12.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena cena: 55 točk,
– plačilni pogoji: 45 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 72
Ob-80589
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 02/449-20-00 in št. telefaksa
02/449-23-79.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov za pošto 4227 Selca (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
(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: Selca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek januar
2003, zaključek 15. 5. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finance, oseba za dodatne informacije: Petra
Majer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-000040025 sklic na številko odobritve 00 0000-17. Prosimo, da po izvršenem plačilu pošljete dokazilo po telefaksu
02/449-23-79.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za finance, Nabavna služba, 2500 Maribor, kolikor pošlje ponudbo priporočeno
po pošti in Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance, Nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, v primeru, da ponudbo dostavi osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2002 ob 10. v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10 v Mariboru - sejna soba v 4. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da, če
je ponudbena cena višja od 30 mio SIT brez
DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od prejema začasne situacije in sicer na transakcijski račun
ponudnika do 80% pogodbene vrednosti,
10% pogodbene vrednosti v roku najmanj
30 dni po opravljenem tehničnem in kvalitetnem prevzemu objekta in 10% pogodbene vrednosti v roku najmanj 30 dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa, proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni smel prenehati poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila, ni smela biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem oziroma ni smela
biti izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in ponudnik mora predložiti lastno izjavo s katero potrjuje svojo nekaznovanost,ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS, izkazana čista izguba ponudnika v letu
2001 ne sme presegati 5% prihodkov, ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja
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ni smel imeti blokiran svoj račun več kot 10
dni, ponudnik v prejšnjem letu ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti na katero se prijavlja,ponudnik mora v ponudbenem predračunu upoštevati 10 odstotkov nepredvidenih del iz popisov in PID, ponudnik ne sme ponuditi rok
plačila krajši od 30 dni,ponudba mora biti
veljavna najmanj 60 dni, od dneva odpiranja
ponudb, ponudnik ne sme dati zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke,ponudnik
mora priložiti vse dokumente, ponudnik mora predložiti obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, predviden datum odločitve:
19. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3102
Ob-80633
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, po pooblastilu Mestne občine Kranj
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je: izgradnja komunalne infrastrukture na območju Primskovo-jug
(Luznarjeva, Reševa, Štirnova, in Žanova ulica) v Kranju:
a) kompletna izvedba fekalne
kanalizacije ∅ 250 mm SN 8
584 m1,
b) kompletna izvedba meteorne
kanalizacije ∅ 300 mm SN 8
880 m1,
f) zemeljska in gradbena dela
pri obnovi vodovodnega
omrežja
1.132 m1,
g) zemeljska in gradbena dela
za izvedbo javne razsvetljave
840 m1,
h) rušenje in obnova
asfaltnih površin
4.034m2.
Predvidena vrednost del: 110,000.000
SIT.
Sočasno bo potekala tudi izgradnja plinovodnega omrežja in delna obnova telekomunikacijskega in elektro omrežja, ki pa ni
predmet tega javnega razpisa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo izbran en sam izvajalec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Luznarjeva, Reševa,
Štirnova in Žanova ulica v Kranju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del januar 2003. Rok izvedbe do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, kontaktna oseba Jože Eržen
u.d.i. ali Janez Valjavec u.d.i., po telefonu:
04/28-113-00, e-mail: JPK@komunala-kranj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 11. 2002
dalje od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prejem razpisne dokumentacije je potrebno:
1. Poslati pisni zahtevek s podatki o
prejemniku razpisne dokumentacije na naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova
1, Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
JPK@komunala-kranj.si.
2. Plačati 15.000 SIT materialnih
stroškov na T.R. Komunale Kranj št.
07000-0000464429 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: “plačilo razpisne dokumentacije za
Primskovo-jug.“
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 12. 2002 ob 12. uri na Komunali
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do 28. 2.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je finančno usposobljen in da razpolaga s tehnično opremo in s
kadri, s katerimi bo zagotovil izvedbo del v
predvidenem roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 28. 2. 2003.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe do 20. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena in plačilni pogoji 60,
– garancijska doba 20 in
– reference 20.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
19. Datum prejema zahteve za objavo:
30. 10. 2002.
Komunala Kranj, JP, d.o.o

Št. 3/02
Ob-80636
1. Naročnik: Reševalna služba Koroške
Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Ob Suhi 11a, 2390
Ravne na Koroškem tel. 02/87-05-289.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadstrešnica nad parkiriščem.
(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: Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 11a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 15. 12.
2002, dokončanje do 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Reševalna služba Koroške - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 11. do
18. 11. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR št.
01303-6030923667.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 12. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Reševalna služba Koroške, Ob
Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2002 ob 13. uri v sejni sobi Reševalne službe Koroške Ravne na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti z veljavnostjo 90 dni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba najmanj 30
dni od datuma odpiranja, odločitev o sprejemu ponudbe do 10. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Reševalna služba
Koroške Ravne na Koroškem
Ob-80724
1. Naročnik: Občina Bled, 4260 Bled,
Cesta svobode 13.
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2. Naslov naročnika: 4260 Bled, Cesta
svobode 13, e-mail:obcina@bled.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška dela za ureditev prostorov
za nujno medicinsko pomoč in prostorov za reševalce v Zdravstvenem domu
Bled.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 6. januarja
2003 do 20. marca 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ING-ARH,
Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica; Polona Čeh u.d.i.a., tel.
04/530-10-20, e-mail: inž-arh@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT; ING-ARH,
TRR št. 07000-0000312624 pri Gorenjski
banki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. december
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, 4260 Bled, Cesta svobode 13, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. december 2002 ob 12. uri, sejna
soba Občine Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
od uradnega prejema potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem prevzemu posla.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: - da v zadnjem letu pred
oddajo ponudbe ni imel nekrite izgube, da v
zadnjem letu pred oddajo ponudbe ni imel
blokiranega računa, da v zadnjih dveh letih
pred oddajo ponudbe ni bil v prisilni poravnavi, da je imel v zadnjem letu pred oddajo
ponudbe pravočasno poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, da je v zadnjih dveh
letih zgradil vsaj dva objekta, katerih vrednost opravljenih del presega 50 mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od prejema ponudbe, odločitev o izbiri v
skladu z določili ZJN.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 60% oziroma 60 točk (po izračunu najnižja cena/ponujena cenax60),
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– garancijska doba do 40% oziroma 40
točk (po izračunu; za vsaki dve leti nad nudenim garancijskim rokom po 85. čl.
ZGO-10 točk, vendar maksimalno 40 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ING-ARH, Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica, tel. 04/530-10-20, e-mail:
inž-arh@siol.net.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. oktober 2002.
Občina Bled

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancije 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št. 02/321171/13
Ob-80742
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasade na objektu Prijateljeva 16 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj sklopov: sklopov ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prijateljeva 16, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del spomladi 2003, dokončanje v roku 75 delovnih
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, OF – Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba
104, Cvetka Erzin, faks 306-24-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 13.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski račun 01261-0100000114, sklic na
št. 121-20000 LMM, Prihodki upravnih
organov Mesta Ljubljana, s pripisom
JR-02/321171/13.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 12. 2002 do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF –
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, soba 104/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2002 ob 13.30, Mestna občina Ljubljana, OF – Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

Št. 02/321171/12
Ob-80743
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasade in strehe na objektu Kongresni
trg 5 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopov ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kongresni trg 5, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del streha v decembru 2002, fasada spomladi
2003, dokončanje v skladu s terminskim
planom v roku 90 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, OF – Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 104,
Cvetka Erzin, faks 306-24-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 13.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski račun 01261-0100000114, sklic na
št. 121-20000 LMM, Prihodki upravnih organov Mesta Ljubljana, s pripisom
JR-02/321171/12.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 12. 2002 do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF –
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, soba 104/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2002 ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, OF – Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
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na o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, garancije 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 311/1-2002
Ob-80757
1. Naročnik: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
2. Naslov naročnika: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-21-400, faks
03/81-21-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in zapiranje obstoječe deponije komunalnih odpadkov – Tuncovec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tuncovec pri Rogaški
Slatini.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del december 2002 – dokončanje del december
2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zlatko Kvesič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 29. 11. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun OKP Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
št. 06000-0029105634, s pripisom za razpisno dokumentacijo – deponija odpadkov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 12. 2002 ob 12. uri, OKP Javno
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila situacij je 60 dni od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev pa mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu, ker je to nujno za uspešno izvedbo
pogodbe. Pravni akt o skupni izvedbi naročila pa mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: splošni pogoji po 41.,
42. in 43. členu ZJN – 1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 19. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, plačilni pogoji 10%, reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Ob-80930
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2a,
tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23.
3. (a) Vrsta in in opis storitve ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1a oziroma 1b
Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklop in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
storitev iz javnega naročila se odda v celoti.
5. Kraj izvedbe: celotno območje Elektro Celje, d.d. (Celje, Krško, Slovenj Gradec – več lokacij).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 2.
2003 – 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pri Marijanu Terbovcu, tel.
03/420-14-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, v času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
06000-0001100279, sklic na številko
1207, ali na blagajni podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 12. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2002 ob 9. uri, velika sejna
soba/IV.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponudbe ali depozit na TR
06000-0001100279, sklic na številko
2854.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja, 18. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Marijan Terbovc, prav., tel. 03/420-14-72.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2002.
Elektro Celje, d.d.
Št. 902/02
Ob-80584
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
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01/589-18-41, e-mail: brina.cehovin@slovenia-tourism.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi priloga IA oziroma
1B Zakona o javnih naročilih: priloga IA storitve: izvedba predstavitev turističnega gospodarstva Slovenije na mednarodnih sejmih in borzah v mesecu februarju in marcu leta 2003.
Ponudnik izbran za izvedbo projekta “Izvedba predstavitev turističnega gospodarstva Slovenije na mednarodnih sejmih in
borzah v mesecu februarju in marcu leta
2003“ bo opravil dela, s katero bo naročniku omogočil izvedbo sejemskih in borznih
predstavitev slovenskega turističnega gospodarstva po Evropi, tako da na dogovorjeni način in v okviru postavljenega koncepta poskrbi za celostno ureditev in podobo
prostora na prireditvi, in sicer bo izbrani
ponudnik dolžan prevzeti vsa naročila v obdobju po podpisu pogodbe v mesecu februarju in marcu leta 2003, v skupnem številu 5 prireditev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Milano, München, Salzburg, Berlin, Moskva.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek: 15. 2. 2002, predviden zaključek:
29. 3. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenska turistična organizacija Brina Čehovin, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, email: brina.cehovin@slovenia-tourism.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
Zaželjen je prevzem razpisne dokumentacije na sedežu STO.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni posebnega plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2002 do
12. ure. Do navedenega datuma in ure se
mora ponudba nahajati v prostorih naročnika.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 2002 ob 12.15, Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, ki mora predložiti skupni akt o izvedbi naročila.

Št.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika, vključno s prikazom dobička oziroma
izgube, podatke o boniteti poslovanja in o
plačilni sposobnosti ponudnika za preteklo
leto (BON–1 ter potrdilo poslovne banke,
kjer ponudnik opravlja plačilni promet), revidirane letne bilance ali izvlečke iz bilance
stanja za zadnja 3 obračunska leta, kot tudi
finančno projekcijo (predvidevanja) za naslednji 2 leti;
– izjavo ponudnika o celotnem letnem
prometu, ki ga je dosegel z enakimi storitvami, kot naj jih vsebuje ponudba po tem naročilu,
– seznam enakovrstnih del v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbah opravil pravilno in pravočasno;
– kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov,
ki bodo izvajali javno naročilo, in druge pogoje, ki so potrebni za izvedbo tega javnega
naročila;
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja
(10. 6. 2003) in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponud so naslednja:
– cena 70 točk,
– kakovost 20 točk,
– tehnične prednosti 10 točk,
– skupaj 100 točk.
Ocenjevanje bo potekalo tako, da bo
cenovno najugodnejši ponudnik pridobil
vseh možnih 70 točk za najugodnejšo ceno, naslednjim (dražjim) ponudnikom pa se
bo za vsak 1% cene, ki je višja od najugodnejše, odštelo 0,7 točke.
Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kakovost storitev bo dobil maks. 20 točk iz navedenega naslova, pri čemer se kot kakovost
upoštevajo predvsem zagotovljena hitrost
reagiranja, dosedanje kvalitetne izvedbe, ki
jih izrecno prikaže kot take (npr. pohvale),
kvaliteta iz naslova sodelovanja z naročniki,
ki jo lahko izrecno dokaže. Drugi najugodnejši ponudnik bo dobil 10 točk, v primeru, da je razlika do najkvalitetnejšega ponudnika občutna, pa lahko tudi manj ali nič
točk. Preostali ponudniki ne dobijo točk iz
navedenega naslova, saj je kvaliteta izjemnega pomena za uspešno izvedbo storitev
po tem naročilu.
Ponudnik bo dobil iz naslova tehničnih
prednosti tako število točk, kot se bo to
izražalo v prednostih za naročnika. Tako bodo točke iz navedenega naslova lahko pridobljene v primeru, da bo naročnik ponudil
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boljše tehnološke postopke za postavitve,
boljše postopke, ki omogočajo kvalitetno
rokovanje s sejemsko opremo, dodatne storitve, ki koristijo naročniku, večjo hitrost pri
izvedbi storitve.
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
skupno število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
21. Datum prejema zahteve za objavo:
29. 10. 2002.
Slovenska turistična organizacija
Ob-80637
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-601,
telefaks 01/58-89-609.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbor agencije za
sodelovanje na področju načrtovanja in
izvajanja odnosov z javnostmi in tržnokomunikacijskih aktivnosti;
1. načrtovanje in izvajanje odnosov z javnostmi,
– odnosi z mediji,
– interno komuniciranje,
– korporativno komuniciranje,
2. načrtovanje in izvajanje tržnokomunikacijskih aktivnosti
– oglaševanje,
– informativna gradiva,
– pospeševanje prodaje,
– zakup medijev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za dobo dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, Odsek za javna naročila, soba 211, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo vam je na voljo Medeja Lončar, univ. dipl. ek., tel. 01/58-89-601.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo lahko prevzamete v času navedenem v a) točki do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775, pri Slovenski investicijski banki, d.d., Ljubljana, s sklicem na
št. 600-82-02-1. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
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bno predložiti najkasneje do 9. 12. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je možno poslati po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, Odsek za
javna naročila, soba 211. Kuverte morajo biti
opremljene tako kot je navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 9. 12. 2002, ob
12. uri v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 2. 2. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik ne nudi avansa; plačilo za storitve agencije v roku najmanj 30 dni od prejema računa v vložišče naročnika, ostale storitve po
dogovoru.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem sodelovanju z navedbo
vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 2. 2003, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 24. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, vsebinska in oblikovna primernost zasnovanih rešitev, reference na področju storitev javnega sektorja in sektorja
storitev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 1-5/02
Ob-80683
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,
6000 Koper, tel. 05/665-96-00, faks
05/628-51-02.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: dnevni razvoz kosil upokojencem v Mestni občini Koper
(1A št. 2).
Dnevna količina kosil, ki jih je potrebno
razvoziti, je do 100. Kosila se razvaža vse
dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja storitve po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
Seznam razvozov je priloga razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbo se sklene za obdobje enega leta, podaljša pa se jo
letno z aneksom, vendar največ še za dve
leti (skupaj tri leta), kar je odvisno od tega,
ali bodo za ta namen zagotovljena sredstva
v proračunu MO Koper in v finančnem planu zavoda.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000
Koper, tajnica, tel. 05/665-96-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu za dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030266060, s pripisom: za razpisno dokumentacijo – razvoz kosil.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba za razvoz
kosil“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 12. 2002 ob 10. uri, v pisarni
direktorja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
enkrat mesečno po opravljenem delu, petnajst dni od datuma izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni razvoz do 100 kosil dnevno;
– da so vozila ustrezno opremljena za
prevoz kosil;
– da zagotavlja dostavo kosil upokojencem vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih,
med 11. in 13. uro;
– da vozniki kosil redno in pravočasno
opravljajo zdravstvene preglede za delavce,

ki delajo v živilski stroki in imajo opravljen
izpit iz higienskega minimuma;
– da zagotavlja stalno telefonsko dosegljivost;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 15 dni po datumu izstavitve računa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena na enoto, za vse vrste kosil
skupaj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 5
Ob-80711
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– I. sklop: vzdrževanje 3 kosov OPS laserskih tiskalnikov,
– II. sklop: vzdrževanje 3 kosov PSI laserskih printerjev,
– III. sklop: vzdrževanje 5 kosov strojev
za zgibanje in
– IV. sklop: vzdrževanje stroja za kuvertiranje.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, pogodba bo sklenjena za obdobje dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: EPPS, d.o.o.,
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: EPPS, d.o.o., Cesta v Mestni
log 81, Ljubljana.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 12. 2002 ob 12. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 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): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni dal zavajajočih podatkov iz te točke, da izkazana izguba v letu
2001 ne presega 5% skupnih prihodkov,
da bo odzivni čas od prijave napake do
začetka popravila največ dve uri, da bo organiziral v nujnih primerih, na zahtevo naročnika, delovni proces 24 ur dnevno, da je
predložil izjavo, da sprejme pogoje iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. 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: 30. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 60%,
b) dodatne brezplačne ure 10%,
c) kadrovske zmogljivosti 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
EPPS d.o.o.
Ob-80713
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
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje
upravne stavbe in ostalih delovnih prostorov v TE Trbovlje, d.o.o., ter prevzem
delavk.
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 Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

Št.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 6. 12. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba“, s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 6. 12. 2002 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev mora ponudnik predložiti tudi:
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti –
original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
– original,
– izpolnjena struktura cene in spremembe po letih, z navedbo plačilnih pogojev in
popustov,
– izjava o izpolnjevanju zakonskih pogojev za prevzem delavk,
– izkušnje na podobnih delih v obdobju
od 1997 do sedaj.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
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 naročilu: podaja Alojz Zalokar.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 17123-06-403-84/02
Ob-80712
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: organiziranje letalskih prevozov tujcev, ki so v postopku
odstranjevanja iz RS.
Sklic na vrsto storitve po prilogi IA Zakona o javnih naročilih: 3. letalske prevozne
storitve za potnike.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponudniki morajo ponuditi celotno storitev.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe storitev je
lokacija ponudnika - izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo, drugih variant ponudbe naročnik ne
bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden datum začetka izvajanja storitve je 1. 1. 2003.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za obdobje dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrić, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, št.
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telefona in telefaksa, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40308402.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 3. 12. 2002, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
3. 12. 2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana
v predmetni razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: pravilnik o načinu in postopku pridobitve
licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj ter
o načinu vodenja registra izdanih licenc (Ur.
l. RS, št. 13/99, 37/00, 58/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
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odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora zagotoviti ustrezno število strokovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve ter v zvezi s tem na obrazcu iz razpisne
dokumentacije navesti zahtevane podatke.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 13. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: pooblastila letalskih prevoznikov in cena namestitvenih aranžmajev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 4. 11. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 355-11/2002
Ob-80744
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-301, e-pošta: obcina@skofjaloka.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode v Občini Škofja Loka,
izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod za centralno čistilno napravo Škofja Loka, izvajanje obratovalnega
monitoringa odpadnih vod za odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov
Draga; 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja del po posameznih sklopih
ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razpisane storitve se bodo izvajale tekom let 2003 in 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. Dodatne informacije: Irma Tancek,
tel. 04/51-12-331.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je potrebno nakazati na transakcijski račun pri Banki Slovenije, št. 01322-0100007116, sklic
na št. 18 76228-7141998-03551102.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 4. 12.
2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, Škofja Loka, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 12. 2002 ob 12. uri v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, 1. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po izdanem računu za opravljeno
storitev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje, Odredba o obliki
poročila o občasnih in trajnih meritvah v
okviru obratovalnega monitoringa odpadnih
vod, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do konca leta 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
10. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80%,
– reference – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Občina Škofja Loka
Št. 01/2002
Ob-80717
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in
upravnimi prostori ter premičnim premoženjem.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/220-14-06,
faks 02/220-14-51.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve inženiringa (svetovalni in investitorski inženiring) pri prenovi starega mestnega jedra v Mariboru, Koroška ulica 2, 4, 6, 8
in 10.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja v celoti.
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5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev od
dneva sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarjenje s
poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, kontaktna oseba: David
Cafnik, tel. 02/220-14-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 11. 2002
dalje – vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
na sedežu Mestne občine Maribor, Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem,
soba 236/II.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 12. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba št
121/I. Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za storitve inženiringa (svetovalni in
investitorski inženiring) pri prenovi starega
mestnega jedra v Mariboru, Koroška ulica
2, 4, 6, 8 in 10.“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 12. 2002 ob 10. uri, na naslovu
Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
ter premičnim premoženjem, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba št 122/I.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 31. 12. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Naročnik bo izvedena dela plačal po
začasnih situacijah v roku 60 dni po prejemu in potrditvi situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z razpisno dokumentacijo.

Št.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2003. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 31. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika in sodelujoče ekipe za tovrstna dela, rok izvedbe in
predloženi program. Način uporabe meril in
teža posameznega merila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 352-09-0001/2002-10
Ob-80723
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300, faks
03/89-84-333.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje koncesionirane lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodovin zračnikov zaradi varstva zraka na področju Občine Šoštanj. I.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Šoštanj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december 2002,
december 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šoštanj, Sonja Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11.
in 12. uro, v tajništvu Občine Šoštanj, vendar najkasneje do 18. 12. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT pred prevzemom dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, prejemnik: Sonja
Novak, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba –
koncesija za dimnikarska dela v Občini
Šoštanj“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 12. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Šoštanj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 600.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe so cene
storitev iz ponudbenega cenika: a) cene storitev v postavkah, prikazanih v stolpcu (2)
pod zaporednimi številkami 1 do 5 v tabeli A
bodo vrednotene z 80% (te storitve so v
ponudbenem ceniku označene z *),b) cene
vseh ostalih postavk iz ponudbenega cenika (pod zaporedno številko 6 v tabeli A) pa z
20%. Opomba: podrobnosti in tabele se
nahajajo v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: v roku tri dni od pisnega zahtevka s
priloženim potrdilom o plačilu dokumntacije.
Občina Šoštanj
Ob-80739
1. Naročnik: Lekarne Ptuj.
2. Naslov naročnika: 2250 Ptuj, Trstenjakova 9, telefon 02/771-60-01, faks:
02/771-60-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje računovodskih storitev (9. točka 1A ZJN – 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe, dokončanje opravljanja storitev 12
mesecev po podpisu pogodbe.
8. a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Lekarne Ptuj, 2250
Ptuj, Trstenjakova 9, Potočnik-Benčič Darja, mag. farm., tel. št. 02/771-60-01; razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega javnega razpisa, do datuma oddaje ponudb,
vsak delovni dan, od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + DDV (20%),
podračun št.: 01296-6030275759, URSJP.
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9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 12. 2002, do
12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Lekarne Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova 9.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2002 ob 9. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: /
12. Pogoji financiranja in plačila ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
15. a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirane za posebno dejavnost: /
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po odpiranju ponudb; predvideni datum odločitve 12. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Lekarne Ptuj
Ob-80796
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zavarovanje premoženja
Mestne občine Koper in premoženja
osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj
(sklic na prilogo I A - št. kategorije 6 a).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je tudi oddaja po sklopih (7 sklopov) in podsklopih, sprejemljive so le ponudbe za vse sklope in podsklope ter za
vse določene variante.
5. Kraj izvedbe: področje Mestne občine Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da. Poleg osnovne zahteve po pridobitvi cen
za posamezne podsklope znotraj sklopov,
naročnik želi tudi varianto cene za “paket“,
to je za celoten sklop ter za varianto cene v
primeru sklenitve zavarovanja za 12 mesecev in za varianto cene v primeru sklenitve
zavarovanja za 36 mesecev.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 do
31. 12. 2003 oziroma 1. 1. 2003 do
31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, na Verdijevi
10, tel 05/664-62-61 ali 05/664-62-01.
Dodatne informacije: Primož Koren,
05/664-63-34, primoz.koren@koper.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 11. 2002
do 28. 11. 2002, vsak dan od 8. do 12.
ure, ob sredah tudi od 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 tolarjev na
podračun
proračuna
občine
št.
01250-0100005794 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za zavarovanje
premoženja Mestne občine Koper.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 11. 2002 do
vključno 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, Verdijeva 10, 6000 Koper.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 11. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 tolarjev.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da znaša višina letnih
celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj trikratno
ponujeno vrednost (če posluje manj časa
pa štirikratno vrednost); da ni bil ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih blokiran; da razpolaga vsaj z enim
cenilcem za predmet razpisa, ki je zadolžen
za področje delovanja naročnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zavarovalništvu.
(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 mora biti
do 29. 12. 2002, odločitev o izbiri ponudnika
bo sprejeta predvidoma 16. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: višina
premije (največ 70 točk) in reference (največ 30 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Mestna občina Koper

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-80710
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kostanjeviška 16A,
5000 Nova Gorica, tel. 05/330-86-00, faks
05/330-86-08.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material sukcesivna dobava naslednjih vrst blaga:
1. sklop: material za mikrobiološko diagnostiko in gojišča z ocenjeno letno vrednostjo 20,000.000 SIT brez DDV;
2. sklop: kemikalije in reagenti z ocenjeno letno vrednostjo 6,000.000 SIT brez
DDV;
3. sklop: laboratorijska steklovina z ocenjeno letno vrednostjo 2,000.000 SIT brez
DDV;
4. sklop: laboratorijska plastika z ocenjeno letno vrednostjo 2,700.000 SIT brez
DDV;
5. sklop: drugi laboratorijski potrošni material z ocenjeno letno vrednostjo 6,000.000
SIT brez DDV;
6. sklop: medicinski material z ocenjeno
letno vrednostjo 400.000 SIT brez DDV.
(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 posamezno vrsto blaga iz enega ali več sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005, razdeljeno
na tri letna obdobja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16A, Nova Gorica, računovodstvo,
Darja Fratnik, tel. 05/330-86-11, faks
05/330-86-08.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 11. in 13. uro v računovodstvu zavoda
ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
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DDV na transakcijski podračun zavoda
01100-6030926824, pri UJP Urad Nova
Gorica, s pripisom za razpisno dokumentacijo Laboratorijski material,sklic 021202.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 2. 12. 2002 do12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16A, 5000 Nova
Gorica, računovodstvo zavoda.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v 1.fazi ne bo zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi najnižja končna cena posamezne vrste
blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo usposobljenost in sposobnost prijaviteljem priznal za tri leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve 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 storitve po
postopku s pogajanji
Št. 745/02
Ob-80668
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-106, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
98. člen ZJN-1.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B Zakona o javnih naročilih: urbanistično mnenje in po potrebi spre-

Št.

memba zazidalnega načrta, lokacijska
dokumentacija z vsemi potrebnimi soglasji, projektna dokumentacija PGD in
PZI za rušenje oziroma gradnjo nadomestnih objektov; priloga 1 A - storitve:
št. kategorije 12.
5. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
a) urbanistično mnenje in po potrebi
sprememba zazidalnega načrta,
b) lokacijska dokumentacija z vsemi potrebnimi soglasji,
c) projektna dokumentacija PGD in PZI
za rušenje oziroma gradnjo nadomestnih objektov.
Sprejemljiva je samo ponudba za vse
sklope skupaj.
6. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik, kontaktna oseba Magda Novak; dodatne informacije Albin Apotekar,
inž.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni dvodnevni najavi in predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 11. 2002, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko plačilo, na podračun št.
01100-6030279349, pri UJP, s pripisom
za razpisno dokumentacijo ureditev prostorov lekarne.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 12. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 12. 2002 ob 10.
uri, sejna soba uprave na naslovu: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik; 17. 12. 2002.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe; če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
280.000 SIT.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok od datuma prejema
računa.
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek 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 objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse razpisane storitve,
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
11. da zagotavlja enotne cene za čas
veljavnosti ponudbe,
12. da je predložil izjavo o seznanjenosti
z razmerami na terenu (da se je udeležil
obveznega ogleda in sestanka ponudnikov),
13. da je v zadnjih petih letih (2002,
2001, 2000, 1999, 1998) izvedel najmanj
pet storitev podobne vrste in obsega,
14. da je navedel imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev,
15. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 280.000 SIT,
16. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
17. Merila za ocenitev ponudb:. najnižja
cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Stran

7590 / Št. 94 / 8. 11. 2002

18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila:
2,800.000 SIT brez DDV. Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu
kot pod točko 2.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Psihiatrična bolnišnica
Vojnik

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Ob-80539
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža splošne, medicinske in medicinsko-tehnološke opreme, računalniške in biro opreme, audio
video opreme za Psihiatrično kliniko
Ljubljana, Center za zdravljenje odvisnih
od nedovoljenih drog – javno naročilo oddano po sklopih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena kot merilo in
izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev, ki
so bili navedeni v razpisni dokumentaciji –
javno naročilo oddano po sklopih.
6. me in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop A: oprema; oddano Lesnini
inženiring, d.d. Parmova 53,1000 Ljubljana,
2. sklop B: vgrajena oprema po meri,
infrastruktura; oddano Lesnini inženiring,
d.d. Parmova 53, 1000 Ljubljana,
3. sklop C: oprema za fitness; oddano
Lesnini inženiring, d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana,
4. sklop D: medicinska oprema za fitness; oddana MIKRO+POLO, Lackova 78,
2000 Maribor,
5. sklop E: računalniška in biro oprema;
oddana Lesnini inženiring, d.d., Parmova
53, 1000 Ljubljana,
6. sklop F: avdio video oprema po
sobah; oddana Atlas Oprema d.o.o.,
Samova 12a, 1000 Ljubljana,
7. sklop G: avdio ter prezentacijska oprema (dvorana).
7. Pogodbena vrednost za vsak razpisani sklop:
1. sklop A: 32,994.573,42 SIT,
2. sklop B: 22,861.390,50 SIT,
3. sklop C: 955.132,80 SIT,
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4. sklop D: 5.107.362 SIT,
5. sklop E: 8,909.148 SIT,
6. sklop F: 1,622.508 SIT,
7. sklop G: 3,785.587,37 SIT,
8. sklop H: 2,437.345,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 78,673.047,29 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop A: 4,
2. sklop B: 3,
3. sklop C: 3,
4. sklop D: 2,
5. sklop E: 3,
6. sklop F: 3,
7.sklop G: 2,
8. sklop H: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop
A:
43,063.180
SIT,
32,994.573,42 SIT.
2. sklop B: 24,425.266,62 SIT,
22,361.195,24 SIT,
3. sklop
C:
2,551.198,90
SIT,
926.478,82 SIT,
4. sklop D: 5,681.070,78 SIT, 5,107.362
SIT,
5. sklop
E:
11,148.078
SIT,
8,641.873,56 SIT,
6. sklop F: 2,317.682,30 SIT, 1,622.508
SIT,
7. sklop
G:
3,984.774,74
SIT,
3,785.587,38 SIT,
8. sklop H: 2,541.480 SIT, 2,147.307,38
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Ministrstvo za zdravje
Št. 34
Ob-80546
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava vrečk za LX dodatke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,ob
predložitvi ustreznih vzorcev.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EMMA, d.o.o. Veličkova 43, 1410 Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 25,265.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,465.000 SIT (brez DDV) in
25,265.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 20. člen ZJN-1.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 35
Ob-80547
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00 in
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 75 kosov zabojnikov za vreče in
pakete: 120.000 SIT (brez DDV) z dodelavami in izboljšavami – dodatni rob na
dnu zabojnika primerno ojačan in za
75 kosov zabojnikov za vreče in pakete z dodatnimi horizontalnimi policami:
150.000 SIT (brez DDV).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tokam, d.o.o. Spodnja Ščavnica 74a, 9250 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 75 kosov zabojnikov za vreče znaša 9,000.000 SIT
(brez DDV) in za 75 kosov zabojnikov za
vreče in pakete z dodatnimi horizontalnimi
policam kar znaša 11,250.000 SIT (brez
DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej 7. tč.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 20. člen ZJN -1.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 43
Ob-80548
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00 in
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 25. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobavo avtomobilskih pnevmatik in
zračnic za obdobje enega leta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, prisotnost
certifikata kakovosti, plačilni pogoji, demontaža, montaža in centriranje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sava trade d.d. Cesta
v Mestni log 90, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 41,420.825,47
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,247.356,46 SIT (brez DDV),
40,711.740 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54, z dne 21. 6.
2002, Ob-72425.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Št. 47
Ob-80549
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00 in
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobavo potovnikov za leto 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: O.D.M. inženiring,
d.o.o. Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,019.010
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20. člen –
ena ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,019.010 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 1. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 38/B
Ob-80555
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. št. 02/449-20-00
in št. telefaksa 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pohištvena oprema pošte Šempas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,350.582,50
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,487.720 SIT brez DDV,
8,350.582,50 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002,
Ob- 69120.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 37/B
Ob-80556
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. št. 02/449-20-00
in št. telefaksa: 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: plastične zapiralke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena - naročnik ni
opravil izbire, saj je po opravljeni tehnični
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analizi ostala samo ena samostojna in pravilna ponudba.
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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002,
Ob-70296.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 45/B
Ob-80557
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije
d.o.o. 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu s postavljenimi merili iz razpisne dokumentacije in v skladu s
84. členom ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1) LANCOM d.o.o. Tržaška 63, 2000 Maribor in 2) SRC.SI d.o.o.
Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1)
278,523.762 SIT brez DDV in 2)
248,742.648 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 278,523.762 SIT brez DDV,
248,742.648 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 54/B
Ob-80558
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. št. 02/449-20-00
in št. telefaksa 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: transportni vozički.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbira ni bila opravljena, saj
je po tehnični analizi ostala samo ena pravilna in samostojna ponudba.
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: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 72, z dne 9. 8. 2002,
Ob-75820.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 59/B
Ob-80559
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, št. telefona
02/449-20-00 in št. tel. 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in namestitev komunikacijskega optičnega prenosnega sistema za
povezavo med lokacijama.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI sistemske
integracije d.o.o., Tržaška 116, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 6,800.689,60
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,499.200 SIT (brez DDV),
6,800.689,60 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob75822.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 58/B
Ob-80560
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. št 02/449-20-00
in tel.telefaksa 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: projektiranje, dobavo in montažo modularne sistemske celice in dodatnih infrastrukturnih elementov (varni sistemski prostor).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PRONET d.o.o. Medvedova 13, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
128,794.025,05 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 143,120.885 SIT brez DDV,
128,794.025,05 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002,
Ob-75821.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 3/02-34
Ob-80605
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: nabava živil in materiala za prehrano za triletno obdobje; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
2. Cvetkovič Boris s.p., Ulica bratov Gerjavič 41, 8257 Dobova,
3. Franci Žerak s.p., Strmolska 9, 3252
Rogatec,
4. “SI-PO“, d.o.o., Blatno 4d, 8254 Globoko,
5. KZ Krka, z.o.o., Šentjernejska cesta
6, 8000 Novo mesto,
6. Mesnine dežele Kranjske, d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
7. Pivka perutninarstvo, d.d., Neverke
30, 6256 Košana,
8. Mercator-Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto,
9. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš,
10. Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273
Leskovec pri Krškem,
11. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
12. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
13. Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto,
14. Kolinska Ljubljana, Kolinska ulica 1,
Ljubljana,
15. Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
300 Celje,
16. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,
17. ERA Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
1. Celjske mesnine, d.d., 2,019.731
SIT,
2. Cvetkovič Boris s.p., 3,631.311 SIT,
3. Franci Žerak s.p., 3,604.360 SIT,
4. “SI-PO“, d.o.o., 3,501.473 SIT,
5. KZ Krka, z.o.o., 3,856.095 SIT,
6. Mesnine dežele Kranjske, d.d.,
2,028.791 SIT,
7. Pivka perutninarstvo, d.d., 1,146.366
SIT,
8. Mercator-Dolenjska, d.d., 4,412.081
SIT,
9. Brumec-Ručigaj, d.o.o., 707.452
SIT,
10. Erika Rostohar s.p., 865.287 SIT,
11. Ljubljanske
mlekarne,
d.d.,
4,034.701 SIT,
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12. Mlekarna Celeia, d.o.o., 4,321.939
SIT,
13. Dolenjske pekarne, d.d., 951.790
SIT,
14. Kolinska Ljubljana, 2,866.443 SIT,
15. Klasje MPP Celje, d.d., 1,029.615
SIT,
16. Perutnina Ptuj, d.d., 1,163.584 SIT,
17. ERA Velenje, 2,305.749 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002, Ob-63722.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 29112/01-403-93/02
Ob-80606
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-57-12, faks 472-56-35.
3. Datum izbire: 21. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega naročila je dobava rezervnih delov za navigacijsko opremo
za helikopterje.
Kraj dobave: MNZ, Policija skladišče –
Letalske policijske enote Brnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne objave (v skladu s 1. točko 84. člena ZJN-1)
pozval tri kandidate. Na poziv se je odzval
le en kandidat, ki je pravočasno in pravilno
predložil svojo ponudbo. Naročnik je pri
analizi ponudbe ugotovil, da je ponudba
kandidata pravilna. Pogajanja so potekala
po merilu najnižja cena. Naročnik je oddal
naročilo kandidatu iz 6. točke te objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Aviation service, d.o.o.,
Ljubljana, Begunjska cesta 10, 4248 Lesce.
7. Pogodbena vrednost: 11,963.563,32
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 18. 1. 2002.
Predhodno smo pridobili pozitivno mnenje
Urada za javna naročila za oddajo javnega
naročila po navedenem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija

Št. 4
Ob-80608
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laserski tiskalnik s programsko opremo Pagestream 350 ali podobno – dopolnitev obstoječe opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 75%, odkup obstoječih tiskalnikov 15%, plačilni pogoji 7% in rok dobave 3%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MDS IT, d.d., Parmova 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 44,950.000
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,000.000 SIT brez DDV,
44,950.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
EPPS, d.o.o.
Št. 320/02
Ob-80630
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, Materialno tehnična
služba.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, faks 22-01-359.
3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega pohištva, na lokacijah Mestne občine Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancija, rok dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesingdan Kerni Arrow, d.o.o., in Lesnina MG oprema, pred.
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,872.105,90 SIT, 8,939.652
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Ob-80634
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
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2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema – 3. sklopi,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: KOPA, Računalniški inženiring, d.d., Slovenj Gradec – za vse 3
sklope:
1. sklop: računalniki namizni – 25 kosov
in monitorji – 29 kosov,
2. sklop: računalnik prenosni – 1 kos,
3. sklop: tiskalniki – 13 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 5,755.398 SIT,
2. sklop: 609.960 SIT,
3. sklop: 1,435.794 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 7,152.456 SIT, 5,755.398
SIT,
2. sklop: 693.595 SIT, 609.960 SIT,
3. sklop: 1,936.660,80 SIT, 1,435.794
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 69 z dne 2. 8. 2002,
Ob-75174.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 67/02
Ob-80640
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-80, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja sistema za zbiranje in obdelavo podatkov emisijskih vrednosti; kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za dobavo in
vgradnjo sistema za zbiranje in obdelavo
podatkov emisijskih vrednosti se zaključi
brez izbire najugodnejšega ponudnika iz
razloga, ker naročniku po pregledu in ocenjevanju ponudb nista ostali pravilni ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Postopek oddaje
predmetnega javnega naročila se ponovi
pod delno spremenjenimi pogoji z upoštevanjem 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: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-80612
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava naprav za prenos komand
distančne zaščite.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
delujoče vgrajene opreme, rok dobave, rok
plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ADD COM, d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
14,890.696,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,350.930,68 SIT, 14,890.696,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:/
13. Številka objave predhodnega razpisa:/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-80616
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža računalniške opreme za delovne postaje in tiskalnike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Unistar LC, d.o.o.,
Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,708.100
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,797.290 SIT; 8,708.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob- 46157.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-80614
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža računalniške
opreme za ISA in SMS strežnik.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana
7. Pogodbena vrednost: 3,878.192,27
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,104.016 SIT; 2,892.720 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46157.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-80613
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 29. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža računalniške
opreme za delovne postaje in tiskalnike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PCX Computers,
d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana
7. Pogodbena vrednost: 7,541.184
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,726.600 SIT; 7,541.184 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 25 z dne 6.4. 2001, Ob-46157.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Stran

7594 / Št. 94 / 8. 11. 2002

Ob-80617
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 30.7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava tehnološke opreme in izdelava funkcionalne aplikacije distribucijskega centra vodenja Elektro Gorenjska, d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnološka raven ponujene
opreme, skupna ponudbena vrednost, reference ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ENSICO, d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,469.400
EUR z DDV oziroma 331,027.313,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,393.516 EUR; 1,469.400 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 36-38 dne 18. 5. 2001,
Ob-48503.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-80618
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 12. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava osebnih, kombiniranih in terenskih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, dobavni rok, plačilni
rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpetour Remont, d.d.,
Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj za: specifikacijo št. 1, 2 in 3 / Suzuki Odar, d.o.o.,
Stegne 33, 1000 Ljubljana za specifikacijo
št. 4.
7. Pogodbena vrednost:
– specifikacija št. 1 - 2,253.976,73 SIT,
– specifikacija št. 2 - 2,846.069 SIT,
– specifikacija št. 3 - 3,346.874,72
SIT in
– specifikacija št. 4 - 4,584.343 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– specifikacija št. 1: 3,296.548 SIT,
2,253.976,73 SIT,
– specifikacija št. 2: 3,771.656 SIT,
2,846.069 SIT,
– specifikacija št. 3: 4,326.674 SIT,
3,346.874,72 SIT,
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– specifikacija št. 4: 4,663.335,17 SIT,
4,584.343 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-80619
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava materiala in opreme za izgradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– reference ponudnikovih dobav po sklopih,
– rok dobave,
– rok plačila,
– certifikat kakovosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana - Črnuče (za sklop št.
3, 8 in 9), Tehmar, d.o.o., Panonska 30,
2000 Maribor (za sklop št. 6, 7 in 11),
– Eltima, d.o.o., Šlandrova 8a, 1231
Ljubljana-Črnuče (za sklop št. 1, 4 in 10),
– MR Export-Import, d.o.o., Glavni trg
17b, 2000 Maribor (za sklop št. 2),
– Merkur, d.d., OE 404, Kočevarjeva 7,
8000 Novo mesto (za sklop št. 5).
7. Pogodbena vrednost:
– sklop št. 1: 21,036.000 SIT,
– sklop št. 2: 13,182.000 SIT,
– sklop št. 3: 56,772.00 SIT,
– sklop št. 4: 35,058.000 SIT,
– sklop št. 5: 1,050.060 SIT,
– sklop št. 6: 27,550.388,16 SIT,
– sklop št. 7: 8,421.000 SIT,
– sklop št. 8: 32,369.760 SIT,
– sklop št. 9: 31,715.880 SIT,
– sklop št. 10: 21,229.200 SIT,
– sklop št. 11: 26,156.528,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop št. 1: 22,167.600 SIT,
21,036.000 SIT,
– sklop št. 2: 13,938.000 SIT,
12,654.000 SIT,
– sklop št. 3: 68,555.040 SIT,
56,772.000 SIT,
– sklop št. 4: 36,852.969,60 SIT,
35,058.000 SIT,
– sklop št. 5: 1,131.126 SIT,
1,045.080 SIT,
– sklop št. 6: 29,022.276 SIT,
27,550.388,16 SIT,
– sklop št. 7: 10,656.120 SIT,
8,421.000 SIT,

– sklop št. 8: 33,865.803,72 SIT,
32,369.760 SIT,
– sklop št. 9: 33,875.880 SIT,
31,715.880 SIT,
– sklop št. 10: 26,707.536 SIT,
22,724.400 SIT,
– sklop št. 11: 30,376.122 SIT,
22,165.848 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 617/02
Ob-80623
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana faks 01/542-79-75.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup dveh reševalnih vozil (1 kos
nujno reševalno vozilo reanimobil z vso
predpisano opremo, 1 kos reševalno vozilo z delno opremo).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,730.541,48
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,984.698,12 SIT, 39,730.541,48
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji na podlagi 1. točke 1. odstavka
20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29.10. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 044-06/93-2/21
Ob-80625
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. št. 01/478-96-81 (Matjaž
Vovk), faks št. 01/478-94-03, elektronski
naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 3 osebna vozila za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije: I. sklop: 1
vozilo z bencinskim motorjem prostornine 2000 ccm; II. sklop: 2 vozili iste
znamke in istega tipa z bencinskim motorjem prostornine 3000 ccm; Kongresni trg 2, Ljubljana (garaže).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1) celovitost ponudbe, 2)
cena, 3) stopnja varnosti vozila (po crash
testih konzorcija Euro NCAP), 4) dodatne
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ugodnosti; Ob izpolnjevanju zahtev in uporabi meril iz razpisne dokumentacije sta izbrana ponudnika prejela največje število
točk za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: Avtoimpex
d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana: za vozilo Škoda Octavia Elegance 2.0;
II. sklop: Selmar d.o.o., Mariborska cesta
119, 3000 Celje: za vozili BMW 530 iA.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
2,137.483,80 SIT (v ceni je upoštevan
davek od prometa motornih vozil, davek na
dodano vrednost, carina in transportni
stroški ter vrednost rabljenega vozila Renault Laguna 1.8 RT); II. sklop:
13,756.955,00 SIT (v ceni je upoštevan
davek od prometa motornih vozil, davek na
dodano vrednost, carina in transportni stroški ter vrednost rabljenih vozil BMW 740 IA
in AUDI A6 2.8 Quattro).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: I. sklop: 7;
II. sklop: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: 3,337.265,20 SIT,
2,137.483,80 SIT (v ceni je upoštevan
davek od prometa motornih vozil, davek na
dodano vrednost, carina in transportni
stroški ter vrednost rabljenega vozila RENAULT LAGUNA 1.8 RT); II. sklop:
18,253.259,00 SIT, 13,756.955,00 SIT
(v ceni je upoštevan davek od prometa motornih vozil, davek na dodano vrednost,
carina in transportni stroški ter vrednost
rabljenih vozil BMW 740 IA in AUDI A6 2.8
Quattro).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Republika Slovenija,
Državni zbor
Št. 075
Ob-80626
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31 00, faks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: 25. 7. 2002
4. Vrsta in količina blaga: različno blago po skupinah:
A – pisarniški material – razni,
B – pisarniški material – tiskani obrazci,
C – papirna konfekcija,
D – pralna sredstva za pralnico,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko),
F – operacijsko perilo,
G – delovne obleke,
H – vrečke za smeti,
I – krpe za čiščenje,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal,
K – razna sredstva za čiščenje, dezinfekcijo in osebno higieno,
M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah,
N – embalaža za pakiranje hrane.

Št.

Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, skladišče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A – pisarniški material – razni, H – vrečke za smeti: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:
Tiskarstvo Martisk Dušan Marenče s.p.
Krog, Ulica ob Ložiču 17, 9000 Murska
Sobota,
C – papirna konfekcija: Vafra commerce
d.o.o., Greže 125, 3302 Griže,
D – pralna sredstva za pralnico, M –
sredstva za higieno v velikih kuhinjah: ECOLAB d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, 2001
Maribor,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko), F – operacijsko perilo: Ana Špat s.p.
Nitka Šivalnica, Jamova 2/b, 3000 Celje,
G – delovne obleke: Mika plus d.o.o.,
Kolodvorska 3, 4000 Kranj,
I – krpe za čiščenje: Ivec d.o.o., Ul.
Heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal: Pan Goslar d.o.o., Brest 4, 1292 Ig.
7. Pogodbena vrednost:
A – pisarniški material – razni:
8,967.479,88 SIT,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:
5,547.570 SIT,
C – papirna konfekcija: 5,365.156,80
SIT,
D – pralna sredstva za pralnico:
5,365.156,80 SIT,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko): 10,158.600 SIT,
F – operacijsko perilo: 4,041.840 SIT,
G – delovne obleke: 4,692.960 SIT,
H – vrečke za smeti: 7,810.400 SIT,
I – krpe za čiščenje: 2,799.984 SIT,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal: 705.988,98 SIT,
M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah: 5,092.740 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A – pisarniški material – razni:
10,558.460,37 SIT; 8,967.479,88 SIT,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:
5,726.028 SIT; 5,547.570 SIT,
C – papirna konfekcija: 17,146.561 SIT;
5,365.156,80 SIT,
D – pralna sredstva za pralnico:
8,679.000 SIT; 5,365.156,80 SIT,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko): 10,994.400 SIT; 10,158.600 SIT,
F – operacijsko perilo: 4,428.900 SIT;
4,041.840 SIT,
G – delovne obleke: 5,081.140 SIT;
4,692.960 SIT,
H – vrečke za smeti: 9,711.600 SIT;
7,810.400 SIT,
I – krpe za čiščenje: 6,133.829,40 SIT;
2,799.984 SIT,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal: 956.052 SIT; 705.988,98 SIT,
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M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah: 7,255.838,16 SIT; 5,092.740 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupino N naročnik ni prejel nobene prijave. Za skupino K ni bilo mogoče
izbrati najugodnejšega ponudnika.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002, Ob– 64469.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 202/4-13/2002
Ob-80677
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano po skupinah:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži ter
izdelki,
2. sklop: sadje ostalo in suho,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava,
4. sklop: vložena zelenjava,
7. sklop: riž,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki,
12. sklop: med in nadomestek medu,
13. sklop: čaji, prava kava,
15. sklop: začimbe,
16. sklop: vinski kis.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost posameznega sklopa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži ter
izdelki: Mariva marikultura, d.o.o., Liminjanska c. 111, 6320 Portorož,
2. sklop: sadje ostalo in suho: Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3,4202 Naklo,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
4. sklop: vložena zelenjava: Droga Portorož, d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,
7. sklop: riž: Droga Portorož, d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki: Mlinotest, d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
12. sklop: med in nadomestek medu:
Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
13. sklop: čaji, prava kava: Droga Portorož, d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
15. sklop: začimbe: Droga Portorož,
d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: Droga Portorož, d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži ter
izdelki: 1,087.000 SIT brez DDV,
2. sklop: sadje ostalo in suho: 695.500
SIT brez DDV,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
159.240,25 SIT brez DDV,
4. sklop: vložena zelenjava: 334.645,50
SIT brez DDV,
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7. sklop: riž: 203.537,50 SIT brez DDV,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki:
407.717,50 SIT brez DDV,
12. sklop: med in nadomestek medu:
188.500 SIT brez DDV,
13. sklop: čaji, prava kava: 345.420 SIT
brez DDV,
15. sklop: začimbe: 52.495,59 SIT brez
DDV,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 471.349,05 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži ter
izdelki: 2,
2. sklop: sadje ostalo in suho: 2,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava: 3,
4. sklop: vložena zelenjava: 3,
7. sklop: riž: 2,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki: 3,
12. sklop: med in nadomestek medu: 2,
13. sklop: čaji, prava kava: 2,
15. sklop: začimbe: 2,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži ter
izdelki: 1,252.200 SIT brez DDV,
1,087.000 SIT brez DDV,
2. sklop: sadje ostalo in suho: 697.750
SIT brez DDV, 695.500 SIT brez DDV,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
210.050 SIT brez DDV, 159.240,25 SIT
brez DDV,
4. sklop: vložena zelenjava: 343.015,94
SIT brez DDV, 334.645,50 SIT brez DDV,
7. sklop: riž: 325.226 SIT brez DDV,
203.537,50 SIT brez DDV,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki:
459.808,50 SIT brez DDV, 407.717,50
SIT brez DDV,
12. sklop: med in nadomestek medu:
205.600 SIT brez DDV, 188.500 SIT brez
DDV,
13. sklop: čaji, prava kava: 502.142 SIT
brez DDV, 345.420 SIT brez DDV,
15. sklop: začimbe: 89.732,88 SIT brez
DDV, 52.495,59 SIT brez DDV,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: 506.126,20 SIT brez DDV,
471.349,05 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53139.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra
Št. 41405-00085/2002 0400 01 Ob-80706
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22010, faks
2201-293.
3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava koncertnega klavirja namenjenega vrhunskim glasbenim prireditvam in avdio vizualnim snemanjem
za potrebe Kulturno prireditvenega centra Narodni dom Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference (podrobneje je bilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: BENTON d.o.o., Prešernova 9, Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 19,659.726
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,805.601 SIT; 16,887.415 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 404-03-80/2002-9
Ob-80748
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. skupina – tkanine za uniforme –
1.200 m za leto 2002 in 4.000 m za
leto 2003,
II. skupina – tkanine poliamidne –
3.000 m za leto 2002 in 4.000 m za
leto 2003,
III. skupina – tkanine za moške službene srajce – 3.000 m za leto 2002 in
2.000 m za leto 2003,
IV. skupina – rjuhe – 500 kos za leto
2002 in 800 kos za leto 2003,
V. skupina – vzglavniki – 220 kos za
leto 2002 in 200 kos za leto 2003,
VI. skupina – prevleke za vzglavnike –
285 kos za leto 2002 in 400 kos za leto
2003.
Kraj dobave: za IV., V. in VI. skupino je
skladišče URSZR, Roje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za. I., II. in III. skupino ni bilo
izbora, ker za I. in III. skupino naročnik ni
pridobil dveh pravilnih ponudb in za II. skupino ni pridobil nobene ponudbe.
Za IV. V. in VI. skupino je bilo merilo
cena, in sicer ponudnik z najnižjo ceno je
prejel 100 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana:
– za skupino IV. – rjuhe,
– za skupino V. – vzglavniki,

– za skupino VI. – prevleke za vzglavnike.
7. Pogodbena vrednost: 3,370.680
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– rjuha: 4,095.000 SIT, 2,496.000 SIT,
– vzglavnik: 854.280 SIT, 463.680 SIT,
– prevleke za vzglavnik: 758.195 SIT,
411.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za
objavo
javnega
razpisa:
MORS
68/2002-ODP – tkanina in posteljnina.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-59/2002-10
Ob-80749
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 24. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: športni copati, 7000 parov.
Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 60 točk, vzorec –
30 točk, dobavni rok – 10 točk.
Naročnik je izbral ponudnika, ki je zbral
največje število točk kot vsoto meril.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tomas Sport 2, d.o.o.,
Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,350.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,260.000 SIT, 48,720.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za
objavo
javnega
razpisa:
MORS
66/2002-ODP – športni copati.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-49/2002-9
Ob-80750
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 26. 7. 2002 (se ne
izbere).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. skupina – moška obutev za GŠSV –
750 parov,
II. skupina – ženska obutev za GŠSV –
6 parov,
III. skupina – polškornji CZ – 200 parov,
IV. skupina – gumijasti in ribiški škornji – 100 parov in 50 parov,
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V. skupina – moška obutev CZ – 80
parov,
VI. skupina – ženska obutev CZ – 20
parov.
Kraj dobave: Centralno skladišče MORS
Šentvid za GŠSV in Skladišče Roje za URSZR.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za I. skupino, II. skupino, V.
skupino in VI. skupino ni prispela nobena
ponudba.
Za IV. skupino sta prispeli dve nepravilni
ponudbi.
Za III. skupino je prispela samo ena pravilna ponudba.
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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za
objavo
javnega
razpisa:
MORS
67/2002-ODP-nakup moške in ženske
obutve.
Ministrstvo za obrambo
Št. 3-45/02
Ob-80752
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistila in sredstva za nego – skupina ostala čistilna sredstva.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MBS d.o.o., Razgled
31, 6330 Piran.
7. Pogodbena vrednost: 297.213 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 306.837,78 SIT, 297.213 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 11 z dne 11. 2. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 037-32/2002
Ob-80888
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.

Št.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 7382 kosov licenc Microsoft
Office Professional XP.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gambit Trade d.o.o.,
Savska cesta 3a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 74,011.932
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:/
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2002.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

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. 33/24
Ob-80544
1. Naročnik: Splošna bolnišnica p.o.
Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradnje
ter kraj izvedbe: zamenjava oken in vrat
na bolnišničnih objektih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) najnižja vrednost ponudbe 90 točk,
b) najkrajši rok izvedbe 6 točk,
c) najdaljši garancijski rok 3 točke,
d) največje število referenc 1 točka.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5, od tega
ena izločena v fazi analize ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 147,875.564 SIT, 111,750.501,96 SIT.
11. Morebitne drug informacije o naročilu: naročilo je dodeljeno v višini dodeljenih sredstev po projektu o sofinanciranju
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izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov za leto 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Splošna bolnišnica, p.o., Trbovlje
Št. 42
Ob-80550
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00
in telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedbo gradbeno obrtniških del 2. faza Vojkova.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in kakovost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o. Koroška
116, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
109,770.593,65 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 143,526.984 SIT (brez DDV)
109,770.593,65 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-71888.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 55
Ob-80551
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. 2500 Maribor, tel. 02/449-000 in
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedbo gradbenih in
obrtniških del pri obnovi pošte Šalara v
Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in kakovost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Makro 5, Kidričeva 46,
6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 41,523.271
(brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,912.291,68 SIT brez DDV
41,523.271 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 67-69 z dne 2. 8.
2002, Ob-75239.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 351-4/02
Ob-80591
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodovod Kolovrat, Ljubija in Lepa Njiva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Veko Velenjska kooperacija z.o.o., Stari trg 36, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 26,910.637,78
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,272.224,52 SIT; 26,910.637,78
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Občina Mozirje
Št. 344-122/02
Ob-80603
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/741-53-27.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja avtobusnega
postajališča v naselju Ivanjkovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference,
finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje
Ormož, d.o.o., Hardek 21/c, Ormož.
7. Pogodbena vrednost: 14,003.522
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,213.140,33 SIT, 14,003.522
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Občina Ormož
Št. 35205-16/1998-1/3
Ob-80604
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
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3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vzporednega
vodovoda Iverje – odsek IV. in III.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje
Kamnik, d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 84,980.479
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,585.050,40 SIT, 84,980.479
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Občina Kamnik

Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje
iz točke 5., 6. in 7. razpisne dokumentacije in je imel najnižjo ponudbeno vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231
Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 33,215.483,90
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,735.034,62 SIT brez DDV,
33,215.483,90 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 05/02
Ob-80609
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sekundarna kanalizacija Podkraj–Tajna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila najugodnejša ponudba je najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nivig, Josip Petrak,
s.p., Stantetova ulica 13, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 54,839.189,57
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
80,469.419,33
SIT,
54,839.189,57 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-80639
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49, faks
01/588-96-09.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena dela pri gradnji plinsko merilno regulatorske postaje
RV 23 Ljubljana-Rudnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost.
Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
točke 5., 6. in 7. razpisne dokumentacije in
je imel najnižjo ponudbeno vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d.,
Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
20,178.485,35 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,216.163,23 SIT brez DDV,
20,178.485,35 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-80638
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49, faks
01/588-96-09.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: strojna dela pri gradnji
plinsko merilno regulatorske postaje RV
23 Ljubljana-Rudnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost.

Št. 0304/472-1
Ob-80627
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška, instalacijska dela z vgrajeno opremo za
obnovo in adaptacijo Ginekološkega di-
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spanzerja Splošne bolnišnice Jesenice,
kraj izvedbe Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, izbran ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kobram-gradnje, d.o.o.,
Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 41, 4270
Jesenice.
7. Pogodbena
vrednost:
21,588.097,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,967.970,18 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,674.387,59 SIT, 21,588.097,52
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-80635
1. Naročnik: Krajevna skupnost Galicija.
2. Naslov naročnika: Galicija 75, 3310
Žalec, GSM 041/250-114.
3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja telovadnice pri
POŠ TRJE z zunanjimi športnimi površinami, Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob
izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pluton gradnje, d.o.o.
Rimska 102, Šempeter.
7. Pogodbena
vrednost:
151.456.401,36 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 178,221.879,03 SIT, 151,456.401,36
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Krajevna skupnost Galicija
Št. 02/2002
Ob-80667
1. Naročnik: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001, 2310 Slovenska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Lekarna Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 001, 2310
Slovenska Bistrica, tel. 02/843-24-10.
3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe:
A) gradbena, obrtniška in instalacijska dela v Lekarni Poljčane,
B) dobava in montiranje lekarniške
opreme v Lekarni Poljčane.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Granit, d.d., Ljubljanska ulica 69,
2310 Slovenska Bistrica,
– Mizarstvo Otmar, Medvet Otmar, s.p.,
Mamolj 8a, 1272 Polšnik.
7. Pogodbena vrednost:
a) 18,055.413,06 SIT,
b) 11,246.354,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 2,
b) 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 20,646.558,48 SIT, 18,055.413,60
SIT,
b) 14,293.677,60 SIT, 11,246.354,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Lekarna Slovenska Bistrica
Št. 777-5/02
Ob-80686
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija poslovno
stanovanjskega objekta na Valvazorjevem trgu 6 v Litiji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 90%, reference 10%. Za predmet oddaje javnega naročila je izbrani ponudnik med obema ponudnikoma dosegel najvišje število točk glede na razpisana merila, prav tako pa tudi
izpolnjeval ostale razpisne pogoje, zato je
bil izbran.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Trgograd d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija.
7. Pogodbena vrednost: 68,368.175,18
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,724.680,29 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,051.035,32 SIT, 68,368.175,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Občina Litija
Št. 400-07-4/2002
Ob-80726
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija jezu v Križevski vasi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP, Vodnogospodarsko
podjetje Novo mesto, d.d., Trdinova 23,
8000 Novo mesto..
7. Pogodbena vrednost: 25,280.688
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,078.584,30 SIT z DDV;
25,280.688 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 400-07-3/2002
Ob-80727
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija hudournika
Šumščica od km 1+480 do km 1+635.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
21,823.954,80 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,755.749,60 SIT z DDV;
21,823.954,80 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 400-07-3/2002
Ob-80728
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev stare struge
Osojnice v Žireh.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
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zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,982.613,89
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,569.341 SIT z DDV; 11,982.613,89
SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,682.461
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,541.023,60 SIT z DDV;
14,682.461 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 400-01-12/2002
Ob-80729
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija obrežnega zidu na levem bregu Selške Sore od km
19+105 do km 19+300.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana..
7. Pogodbena
vrednost:
52,289.989,20 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,784.000 SIT z DDV; 52,289.989,20
SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 400-01-9/2002
Ob-80731
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija pretočnega profila nadvišanja nasipov potoka
Lipnice v območju Moravskih toplic, II.
faza – dokončanje del v dolžini 525 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura, Javno vodnogospodarsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
10,796.684,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,962.876 SIT z DDV; 10,796.684,40
SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 400-01-11/2002
Ob-80733
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija hudournikov v
Zakrižu nad Cerknim – I.faza, odsek profila 1 do profila 20 v dolžini ca. 370 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,677.974
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,669.127,84 SIT z DDV; 16,677.974
SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 400-07-1/2002
Ob-80730
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev struge Bistre v
območju Sušla.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje

Št. 400-07-2/2002
Ob-80732
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija zajed na reki
Reki gorvodno od Ilirske Bistrice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje

del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana..
7. Pogodbena vrednost: 10,506.615
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,829.292 SIT z DDV; 10,506.615
SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 400-01-14/2002
Ob-80734
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Meže na sotočju s Helenskim potokom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,130.937,80
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,972.424,60 SIT z DDV;
26,130.937,80 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 400-07-5/2002
Ob-80735
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Drave od km
67+117 do km 67+871.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 63,436.711
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,951.245,60 SIT z DDV;
63,436.711 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 400-01-13/2002
Ob-80736
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija hudournika Lesji potok pri Parkljevem mlinu nad Izlakami.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.

Št.

7. Pogodbena
vrednost:
18,995.630,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,515.453,20 SIT z DDV;
18,995.630,40 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 400-01-16/2002
Ob-80737
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: postopek zaključen.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Malega grabna
od km 3+075 do km 3+735 – odsek
Mestni log do Dolgega mostu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 1311-2-02
Ob-80747
1. Naročnik: Srednja biotehniška šola
Kranj.
2. Naslov naročnika: Smledniška cesta
3, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljene gradnje ter
kraj izvedbe: izgradnja hleva za govedo,
konje in senika s spremljajočimi objekti
na posestvu Strahinj - Občina Naklo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; cena 70%, garancijski roki 10%,
kadrovska sestava 5%, reference 5%, zgodnejše dokončanje del 5%, druge ugodnosti 5% - izbrani ponudnik je bil najugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d., Parmova ulica 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 110,246.373,62
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,892.260 SIT; 113,961.787 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2002.
Srednja biotehniška šola Kranj

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. 39
Ob-80552
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedbo izobraževanja “Prodaja storitev in izdelkov
pri poštnem okencu - prodajne tehnike,
uspešen nastop, prodajni pogovor, ureditev prodajnega prostora“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena po udeležencu, reference in kakovost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mercuri International
d.o.o. Ljubljana, Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20.000 SIT po
udeležencu.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 30.400 SIT (brez
DDV) in 20.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002, Ob-69681.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 40
Ob-80553
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: revidiranje
računovodskih izkazov skupine Pošte
Slovenije, d.o.o. za dobo treh let.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in kakovost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Deloite&Touche revizija
d.o.o. Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,950.000
SIT (brez DDV) letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,402.000 SIT (brez DDV) letno,
16,950.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne 31. 5.
2002, Ob-70334.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 52
Ob-80554
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00
in tel. 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov za PE Maribor, Novo
mesto in upravo družbe v skladu s 3. točko 1. odstavka 20. člena ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PE Maribor: DIW servis
d.o.o. Puhova 15 Maribor, za PE Novo mesto: Intel servis d.o.o. Župnačičevo sprehajališče 1, Novo mesto in uprava družbe:
Zala Rajter, s.p. Dobja vas 178, 2390 Ravne na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: PE Maribor:
mesečno 3,319.987,74 SIT (brez DDV),
PE Novo mesto: mesečno 1,223.350 SIT
(brez DDV) in uprava družbe: mesečno
451.120,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za PE MB:
2 in PE NM 3 in upravo družbe 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: PE Maribor: najvišja 4,204.038 SIT
(brez DDV in najnižja 3,319.987,74 SIT
(brez DDV), za PE Novo mesto: najvišja:
1,368.703 SIT (brez DDV) in najnižja
1,223.350 SIT (brez DDV) in uprava družbe
najvišja: 678.423,85 SIT (bez DDV) in najnižja 451.120,80 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Pošta Slovenije,d.o.o.
Ob-80611
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
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4. Vrsta in obseg storitev: I. faza omejenega postopka za ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za: Overitve števcev
električne energije v letih 2002/2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedena v povabilu za II.
fazo omejenega postopka.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: dodeljena usposobljenost
naslednjim kandidatom: Elektroservisi d.d.,
Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana, Elektromehanika Robert Kopač s.p., Koroška c. 65,
4000 Kranj, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 616/02
Ob-80624
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks;
542-79-75.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba generalnega remonta operacijskih miz.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogodbena vrednost in
plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: AICO-MED, d.o.o.,
Bistriška 16, 1235 Radomlje.
7. Pogodbena vrednost: 23,745.020
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja vrednost; 24,994.758 SIT
z DDV, vrednost najnižje ponudbe;
23,745.020 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji na podlagi 2. točke
1. odstavka 20. člena ZJN-1 in po predhodno pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-80641
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-96-01, faks 01/588-96-09.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: javno naročilo Izbor agencije za sodelovanje na
področju načrtovanja in izvajanja odno-

sov z javnostmi in tržnokomunikacijskih
aktivnosti se ne odda – postopek oddaje
se ponovi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni prejel nobene
pravilne ponudbe, zato je zaključil postopek brez izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 1443
Ob-80722
1. Naročnik: Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring, d.d.
2. Naslov naročnika: Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor, tel. 22-00-580, faks
02/252-11-89.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova poslovnih prostorov - pisarn.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 90 %, plačilni
rok 10 %.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema d.d.
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,790.880
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,007.390 SIT, 11,524.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2002.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije-razvoj in inženiring, d.d.

Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj
(92. člen)
Ob-80588
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) daje Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13,
1504 Ljubljana
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ponovni javni poziv
vsem zainteresiranim izvajalcem
gradenj to je gospodarskim družbam,
zadrugam in samostojnim podjetnikom,
članom GZS, da se vpišejo v Seznam
zainteresiranih izvajalcev gradenj za
izvajanje javnih naročil pri Gospodarski
zbornici Slovenije
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) je Gospodarska zbornica Slovenije pooblaščena za
vodenje seznama zainteresiranih izvajalcev
gradenj za izvajanje javnih naročil. Potrdila
o vpisu v seznam lahko ponudniki uporabijo v postopkih prijave na javna naročila namesto pisnih dokazil iz 1., 2., 3. in 5. točke 2. odstavka 41. člena Zakona o javnih
naročilih.
Vlagatelji zahtevkov pravne osebe morajo vložiti pisne vloge po zastopniku vpisanem v sodni register ali po pooblaščeni osebi, vlagatelj zahtevkov samostojni podjetnik
pa osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu.
Vsi gradbeni izvajalci, ki so že vpisani v
seznam, morajo v roku 15 dni pred potekom veljavnosti potrdila ponovno poslati vlogo z vsemi dokumenti zaradi podaljšanja
veljavnosti vpisa v seznam in izdaje novega
potrdila.
Vloge za vpis dajo vlagatelji na obrazcu
ZJN-1, ki je v prilogi tega javnega poziva, in
navedejo sledeče podatke:
– firma in sedež;
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca;
– matična in davčna številka.

Št.

Vlogi morajo biti priložena tudi pisna dokazila (stara največ 30 dni) o izpolnjevanju
pogojev in sicer:
1. dokazilo o tem, da je registriran za
dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo
v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
2. dokazilo o tem, da proti predlagatelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe. Izpisek iz sodne evidence
se v RS pridobi na Okrožnem sodišču;
3. dokazilo o tem, da predlagatelju v
zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost
(ki je predmet javnega naročila). V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu
za pravosodje;
4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del po 51. in 100/e. členu Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, 34/84, 29/86, Ur. l.
RS, 40/94, 69/94, 59/96, 45/99 in
52/00). Prijavi se priloži overjena kopija pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblašče-
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nih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije
ali overjeno kopijo spričevala o končanem
šolanju in overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se priloži tudi
seznam ostalih oseb pooblaščenih inženirjev, vpisanih v seznam pri IZS, in seznam
drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka v
višini SIT 9.600 (v znesku je zajet tudi 20%
DDV) na t.r. GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, pri NLB št. 02924-0017841495 sklic
na št. 2140-350-mat.št.podjetja.
Vloge za vpis v seznam lahko dajo tudi
tuje pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, v
kolikor ima Republika Slovenija z državo, v
kateri imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Javni poziv je odprt 1 leto od objave.
Potrdilo o vpisu v seznam bo vsem vlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in izpolnjevali pogoje, posredovano v roku 15 dni od vložitve popolnega
zahtevka. Potrdila veljajo 1 leto od datuma
vpisa v seznam.
Zainteresirane izvajalce gradnje za javna
naročila GZS vpiše tudi v seznam izvajalskih
podjetij po 49. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86, Ur. l.
RS, št. 40/94, 69/94, 59/96, 45/99 in
52/00).
Informacije o vpisu v seznam daje GZSZdruženje za gradbeništvo in IGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel. 01/58-98-242.
Priloga: Obrazec za vlogo ZJN-1
Gospodarska zbornica Slovenije

Obrazec ZJN 1
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in IGM
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

VLOGA ZA VPIS V SEZNAM ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV GRADENJ
ZA JAVNA NAROČILA

Predlagatelj:
(firma in sedež)

Matična številka: _______________________
Davčna številka: _______________________
ki ga zastopa: ________________________________________________________________________________________
(priimek in ime, naslov oz. sedež)

Podpis in žig:

____________________________
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Priloge k vlogi (stare največ 30 dni):
1. dokazilo o tem, da je registriran za dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za
domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
2. dokazilo o tem, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS pridobi na Okrožnem sodišču;
3. dokazilo o tem, da predlagatelju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost (ki
je predmet javnega naročila). V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje;
4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 51. in 100/e. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS 34/84, 29/86, Ur.l.
RS 40/94, 69/94, 59/96, 45/99 in 52/00). Prijavi se priloži overjena kopija pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu in
dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije ali overjeno kopijo spričevala o
končanem šolanju in overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam ostalih oseb
pooblaščenih inženirjev, vpisanih v seznam pri IZS, in seznam drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del po ZGO,
zaposlenih pri vlagatelju.

Podelitev koncesij
Ob-80581
Na podlagi 133. in 76. člena Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 29/00 in
102/00) župan Občine Jezersko objavlja
obvestilo
Občina Jezersko na podlagi javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v Občini Jezersko, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 72, z dne 9. avgust
2002, Ob-75696, ni podelila koncesije
nobenemu od ponudnikov, saj je po pregledu ponudb ostala samo ena pravilna ponudba.
Občina Jezersko

Javni razpisi
Št. 314/02
Ob-80587
Na podlagi 18. člena v Zakona o uresničevanja javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in 7. člena Pravilnika o postopku za izbiro kulturnih programov
in oblikovanju kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 74/01) ter V. poglavja
Priloge I k Sklepu št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. februarja 2000 o uvedbi programa kultura 2000
ter Sklepa št. 1/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu “Kultura 2000“ Ministrstvo za kulturo
Republiko Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Kulturne stične
točke (Cultural Contact Point) v
Republiki Sloveniji
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet ciljnega razpisa
(So)financiranje kulturnega projekta na
področjih posredovanja kulturnih vrednot v
okviru opravljanja storitev Kulturne stične
točke v RS v letu 2003.
II.Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev Kulturne stične točke
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– transparentnost finančne konstrukcije,
ki ne sme presegati vsote iz IV. alinee tega
razpisa,
– pogoje, za opravljanje nalog Kulturne
stične točke, kot jih določata,
– sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. februarja 2000 o uvedbi programa kultura
2000 ter
– sklep Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu “Kultura 2000“,
ki so:
1. Osebje
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija se-

minarjev, konferenc itd.) ali na področju
stikov z javnostjo,
– znanje vsaj dveh jezikov Skupnosti,
vključno s francoskim ali angleškim,
– delo z računalnikom.
Ravnanje osebja mora biti v interesu Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati
vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili
nastati med zasebnimi ali osebnimi interesi in
interesi Skupnosti. Zaposleni pod nobenimi
pogoji ne morejo biti člani zasebne organizacije, ki predloži projekt za pridobitev sredstev iz programa Kultura 2000.
2. Prostori
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki
je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
3. Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket ‘Microsoft Office’,mora Kulturna stična točka imeti
združljiv softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: razpoložljivih sredstev, namenjena za predmet javnega ciljnega
razpisa za leto 2003 znaša 10,000.000 SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena do 5. novembra 2003.
VI. Razpisni rok
Razpis se prične 8. 11. 2002 in zaključi
6. 12. 2002.
VII. Kriteriji in merila za izbor ponudbe:
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
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– referenc za izvajanje del, ki so predmet razpisa – do 40 točk,
– s tehničnih prednosti predlagatelja –
do 10 točk,
– drugih ugodnosti do – 10 točk.
VIII. Oddaja in dostava predlogov:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure ter v
sredo tudi od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za
kulturo: http://www.gov.si/mk.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Ponudba mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo,
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do 6. 12.
2002 oziroma do tega dne oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni ciljni razpis za opravljanje
storitev kulturne stične točke v Republiki
Sloveniji.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Obvezne priloge:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje nalog Kulturne stične točke, kot
sledi iz razpisne dokumetacije, ki obsega:
– besedilo razpisa,
– naloge Kulturne stične točke,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
6. 12. 2002 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen in se strinja z vsemi pogoji ter
kriteriji in merili razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.
IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij: Vesna Jurca Tadel, državna podsekretarka, e-mail: vesna.jurca@gov.si, tel.
01/478-59-52.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko VIII.
XI. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog, ki bo 10. 12. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Št. 79

Ob-80715

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
organizacije tiska in distribucije za
potrebe Zavoda za šport Slovenije
I. Naročnik: naročnik storitev, za katere
iščemo najugodnejšega ponudnika, je Zavod za šport Slovenije, Celovška 25, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je:

Št.

– tisk in distribucija revij Šport mladih in
Šport,
– tisk in distribucija publikacije Razpisi
šolskih športnih tekmovanj,
– tisk plakatov šolskih športnih tekmovanj,
– tisk in distribucija Špic Informatorja,
– tisk knjižic, diplom, plakatov, zgibank
in priročnikov Zlati sonček in Krpan ter diplom šolskih športnih tekmovanj.
Revije: ponudnik mora v ponudbi ponuditi izvajanje tiska in distribucije skupaj. Ponudnik mora aktivno sodelovati pri tisku revij tako, da bodo primerljive s sodobnimi
trendi tiska za ciljno populacijo revij. Ponudnik mora v ponudbi predložiti predlog možnosti povezovanja z drugimi mediji.
– Revija Šport mladih
Na leto izide 10 številk, in sicer 25. v
mesecu. Naklada revije na posamezno številko je 3000 izvodov. Distribucija revije se
vrši po pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku posreduje naročnik tako, da je možen
datum dostave revije na naslove na dan, ko
revija izide.
Revija je natisnjena v formatu A4, barve
ovitek 4/4, papir ovitek 135 g biomat, barve notranjost 44 strani 2/2, 16 strani 4/4,
papir notranjost 90 g biomat, obseg 60 strani, vezava 2-krat speto v zvezek.
– Revija Šport
Na leto izidejo 4 številke, in sicer 25.
marca, 25. junija, 25. oktobra in 27. decembra. Naklada revije je 1300 izvodov na
posamezno številko. Distribucija revije se
vrši po pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku posreduje naročnik tako, da je možen
datum dostave revije na naslove na dan v
mesecih, ko revija izide.
Revija je natisnjena v formatu 20x28 cm,
barve ovitek 4/4 +lak, papir ovitek 250g
bioglos, barve notranjost 2/2, papir notranjost 90 g bioglos, obseg 64 strani+priloga
48 strani, vezava broširano.
– Razpisi šolskih športnih tekmovanj
Na leto izide 1 številka, in sicer v nakladi
3000 izvodov. Distribucija revije se vrši po
pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku
posreduje naročnik tako, da je možen datum dostave revije na naslove do dogovorjenega datuma.
Revija je natisnjena v formatu A4, barve
ovitek 4/4, papir ovitek 170g bioglos, barve notranjost 16 strani 4/4, 64 strani 2/2,
papir notranjost 90 g bioglos, obseg 80
strani, vezava 2-krat speto v zvezek.
– Plakati šolskih športnih tekmovanj
Veliki plakat: Format B1, papir 135 g
bioglos, barve 4/0, naklada 2000 kosov.
Mali plakat: Format A3, papir 90 g bioglos, 1x prepognjeno, barve 4/4, naklada
3500 kosov.
– Špic Informator
Na leto izidejo 4 številke, in sicer v nakladi 2000 izvodov. Distribucija revije se
vrši po pošti v foliji na naslove, ki jih ponudniku posreduje naročnik tako, da je možen
datum dostave revije na naslove do v pogodbi dogovorjenega datuma.
Revija je natisnjena v formatu A3, obseg
4 strani, papir 100 g bioglos, barve notranjost 2/2.
– knjižici Zlati sonček in Krpan
Format: 86 x 125 mm – zaprto
172 x 125 mm – odprto

94 / 8. 11. 2002 / Stran 7605
Tisk: notranje strani 4/4 – color
ovitek 4/4 – sijajna enostranska plastifikacija
Obseg: ovitek + 12 strani knjižica Krpan
ovitek + 16 strani knjižica Zlati sonček
Material: ovitek 250 g
notranje strani 90 g brezlesni
Vezava: 2 x šivano z žico
Pakirano: po 100 knjižic v paketu
Filmi: naročnikovi
Naklada: 25.000 kos Športni program
Zlati sonček
15.000 kos Športni program Krpan
Vsaki knjižici Zlati sonček pripada tudi
pola nalepk velikosti knjižice.
– diploma Zlati sonček
Format: 175 x 250 mm
Tisk: 4/2 – color
Material:250 g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kos
– diploma Krpan
Format: 165 x 250 mm
Tisk: 4/2 – color
Material:250 g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kos
– diploma Morski konjiček
Format: 165 x 245 mm
Tisk: 4/2
Material:250 g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kos
– diploma šolska športna tekmovanja
Format: B4
Tisk: 4/0
Material: 250g biomat
Filmi: naročnikovi
Naklada: 15.000 kos
– zgibanki Zlati sonček in Krpan
Format: 150 x 210 mm – odprto
150 x 105 mm – zaprto
Tisk: 4/4 – color
Material: 135 g bioglos
Dodelava: zgibano, pakirano po 500
kom
Naklada: 25.000 kos Zlati sonček
15.000 kos Krpan
– plakat Zlati sonček
Format: 420 x 590 mm
Tisk: 4/0 – color
Material: 150 g biomat
Dodelava: obrez, pakiranje po 100 kom.
Naklada: 8.000 kosov
– plakat Krpan
Format: 480 x 680 mm
Tisk: 4/0 – color
Material: 150 g biomat
Dodelava: obrez, pakiranje po 100 kom.
Naklada: 5.000 kosov
– knjiga (opcija)
Format: 157 x 240 mm – zaprto
320 x 240 – odprto
Tisk:
Ovitek: 4/0 – color + 1/0 – sijajna plastifikacija ovitka
Notranje strani 1/1 – črna
Obseg: ovitek + cca 150 strani
Material: ovitek 300 g PPP/1
notranje strani 90 g biomat brezlesni
Vezava: broširano (lepljeno)
Naklada: 1.000 kos
Rok izdelave je 30 dni po oddanem naročilu.
III. Orientacijska vrednost naročila
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Skupna orientacijska vrednost naročila
je 15,292.000 SIT brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za revijo
Šport mladih je 5,250.000 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za revijo
Šport je 2,436.000 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za publikacijo Razpisi šolskih športnih tekmovanj je
528.500 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za revijo
Špic Informator je 720.000 SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za plakate šolskih športnih tekmovanj je 357.500
SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za knjižici Zlati sonček in Krpan je 1,400.000 SIT,
brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za diplome Zlati sonček, Krpan, Morski konjiček in
šolska športna tekmonanja je 1,800.000
SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za zgibanki Zlati sonček in Krpan je 1,000.000
SIT, brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za plakata Zlati sonček in Krpan je 1,050.000 SIT,
brez DDV.
Orientacijska vrednost naročila za knjigo
je 750.000 SIT, brez DDV.
IV. Datum začetka in dokončanja storitve
Rok začetka del je 1. 1. 2003, rok dokončanja del pa 31. 12. 2003.
Pogodba med naročnikom in izvajalcem
se sklene za čas enega leta.
V. Merila za izbiro najugodneješega ponudnika
– 50% ekonomsko najugodnejša ponudba,
– 30% nudenje povezovanja tiskanega
medija (revije Šport mladih, Šport z elektronskimi mediji (radio, televizija),
– 20% reference s področja sodelovanja pri pripravi revij s sorodno tematiko,
VI. Pogoji financiranja in plačila
Naročnik zagotavlja izvajalcu 100% mesečno plačilo v roku 30 dni po opravljeni
storitvi in izstavitvi računa.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25,
1000 Ljubljana, do izteka razpisnega roka
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
VII. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 5. 12. 2002
(poštni žig).
Ponudbe lahko oddate osebno ali priporočeno po pošti na naslov Zavod za šport
Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana in
sicer v zapečateni ovojnici z oznako “Razpis
– tisk – ne odpiraj”.
Ponudba mora biti izdelana v skladu s
tem razpisom in določili Zakona o javnih
naročilih.
VIII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo v petek, 13. 12.
2002 ob 12. uri v prostorih Zavoda za šport
Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
IX. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudnike bomo obvestili o izidu javnega razpisa v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
X. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
Ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
XI. Druge informacije o naročilu
Vse nadaljnje informacije o naročilu lahko dobite na Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25 ali na telefonu 01/43-18-293,
vsak delovni dan med 9. in 10. uro. (Taja
Paternost).
Zavod za šport Slovenije
Št. 3350-20/2002-5

Ob-80756

Javni razpis
za sofinanciranje pilotskega projekta
informatizacije ruralnih zaselkov
(e-vas)
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za informacijsko družbo (MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-81-42,
http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo občine, posamezna naselja ali več naselij.
Ministrstvo za informacijsko družbo ima
kot prednostno nalogo tudi omogočanje
uporabe informacijskih tehnologij vsem državljanom Republike Slovenije in v okviru
tega premagovanje digitalne ločnice. Kot
eden izmed korakov k premagovanju digitalne ločnice bo izveden pilotski projekt
informatizacije manj razvitega ruralnega zaselka s pomočjo širokopasovnih multimedijskih komunikacij in pripadajočih aplikacij informacijske družbe. Infrastrukturna
opremljenost Slovenije je namreč osnovni
predpogoj za povečanje kakovosti bivanja
vseh državljanov in državljank.
Osrednji cilj pilotskega projekta je izbira
in implementacija ustrezne infrastrukture ter
pripadajočih aplikacij informacijske družbe
za manj razvita področja in vzpostavitev ugodnega okolja za nastanek informacijske
družbe, ki bo uspešno delovala v pogojih
nove ekonomije, temelječe na znanju.
Predmet tega javnega razpisa je izbira lokacije za izvedbo pilotskega projekta informatizacije ruralnih občin/naselij. V nadaljevanju
bo izbranemu sofinancirana projektna dokumentacija (izbrana občina/naselje mora zagotoviti tudi izdelavo identifikacije investicijskega
projekta in investicijski program v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 39/00) s predlogom arhitekture širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja z oceno potrebnih del,
opreme in predračunom stroškov ter izvedba
projekta do končnega rezultata, to je priključek do posameznega končnega uporabnika
ter implementacijo razpoložljivih aplikacij. Kolikor bo iz izdelane projektne dokumentacije
razvidno, da je za celotno izvedbo projekta
potrebno več sredstev kot je navedeno v točki
b) mora prijavitelj zagotoviti potrebna dodatna
sredstva.

a) Merila za vrednotenje prispelih ponudb:
1. velikost občine/naselja: 10 točk,
2. stopnja nezaposlenosti: 10 točk,
3. kakovost razvojnih dokumentov občin/naselja: 30 točk,
4. oddaljenost od regijskega središča:
10 točk,
5. možnosti uporabe informacijske infrastrukture: 20 točk,
6. ruralnost občine/naselja (delež kmečkega prebivalstva): 10 točk,
7. večjezičnost občine/naselja: 10 točk.
b) Skupna okvirna predvidena sredstva
(vključno z DDV):
– 9,600.000 SIT izplačljivih v letu 2003
za sofinanciranje projektne dokumentacije,
– 40,400.000 SIT izplačljivih v letu
2003 za sofinanciranje investicijskih del in
– 50,000.000 SIT izplačljivih v letu
2004 za sofinanciranje investicijskih del.
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj projekta:
– prijava mora vsebovati opis projekta iz
katerega so nedvoumno razvidni namen, cilji, terminski plan in opis dejavnosti, stroški
projekta v skladu s terminskim planom izvedbe projekta, koristi, ki jih bo imela lokalna skupnost od predlaganega projekta in
opis dolgoročne upravičenosti naložbe;
– predložena mora biti izjava prijavitelja,
da za isti namen ne bo dobil sredstev iz
drugih proračunskih virov ter navedeni predvideni viri financiranja;
– posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno
in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji.
4. Rok do katerega morajo biti predloženi računi, ki so podlaga za sofinanciranje je
30. 10. 2003 oziroma 30. 10. 2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe, način predložitve ponudb
ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje do
25. 11. 2002 do 10. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – za sofinanciranje pilotskega projekta informatizacije ruralnih zaselkov (e-vas)“.
c) Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in pravočasno predložene
naročniku.
6. Datum odpiranja ponudb: 25. 11.
2002.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
30 dni od odpiranja ponudb.
8. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu http://www.gov.si/mid oziroma
v glavni pisarni Ministrstva za informacijsko
družbo, Langusova 4, Ljubljana, vsak dan od
9. do 13. ure, do vključno 25. 11. 2002.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Langusova 4,
Ljubljana, oziroma na tel. 01/478-82-29, kon-
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taktna oseba Bojan Valančič, elektronski naslov: bojan.valancic@gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 3145
Ob-80738
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95, 38/99)
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
svetilnega petroleja
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja svetilnega petroleja:
– okoli 9.942 litrov svetilnega petroleja
(zelena barva) v kakovosti, ki ustreza veljavnim predpisom za tovrstno blago,
– okoli 4.196 litrov svetilnega petroleja
v litrski embalaži (rumena barva), ki ne ustreza veljavnim predpisom za tovrstno blago;
b) svetilni petrolej se prodaja po načelu
“videno-kupljeno“, kupec lahko prevzame v
skladišču prodajalca vzorec – od vsake vrste svetilnega petroleja po največ 1 liter;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine
navedenih vrst blaga v točki 3. a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: v skladišču na lokaciji Nafte Lendava sukcesivno in v
skladu s pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem, najkasneje do 31. 12. 2002.
5. Cena: v SIT za liter svetilnega petroleja brez davščin.
Svetilni petrolej bo prodan kupcu, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več kupcev ponudi enako ceno, ima prednost kupec, ki ponudi nakup večje količine svetilnega petroleja. Po ocenitvi ponudb
Zavod RS za blagovne rezerve sklene pogodbo z enim ali več kupci, z najugodnejšo
kombinacijo ponudb.
6. Garancija za dobro izvedbo posla: izbrani kupci, s katerimi bo prodajalec sklenil
kupoprodajno pogodbo, morajo po podpisu
pogodbe najkasneje v roku 3 dni predložiti
menico z izjavo za izpolnitev menice, kot garancijo za dobro izvedbo posla, v višini 10%
okvirne pogodbene vrednosti, ki bo veljavna
vsaj še 8 dni po preteku roka za prevzem
blaga.
7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 01100-6030230073, ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v
zaprtem ovitku z oznako “Ponudba za svetilni petrolej – Ne odpiraj“ in naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti do 21. 11. 2002
do 15. ure, na naslov Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
drugim kupcem in nima nobenih obveznosti
do prizadetih kupcev.

Št.

11. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-80594
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika za
vrednotenje letnih programov športa v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 43/99)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
letnih programov športa v Občini
Ljutomer iz sredstev občinskega
proračuna za leto 2003
I. Splošna določila
Pravica do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Ljutomer ali
da delujejo v okviru panožne zveze ali društva, ki je član Športne zveze Ljutomer,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
II. Izvajalci
Izvajalci letnih programov športa:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
letnega programa športa.
III. Vsebinska določila
Za uresničevanje programskih nalog
športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
A. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedeno odgovorno
osebo,
– število registriranih članov,
– vsebino za populacijo, kateri je vadba
namenjena (vadbeno skupino, ekipo ali posameznika),
– kadrovsko zasedbo z navedbo strokovne kvalifikacije,
– terminski plan (urnik) in kraj vadbe.
B. Drugi progami športa
Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovne nazive (vaditelj, učitelj, inštruktor ali
trener),
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov (licenciranje,
seminarji…),
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi v športnem društvu.
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Športne prireditve:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Kategorizirani športniki:
– ime in priimek,
– športna panoga,
– kategorija/razred,
– datum začetka in konca trajanja statusa.
Ostali programi športa:
– (kasaštvo, motorno zmajarstvo, planinstvo, šah, taborniki in skavti),
– naziv izvajalca,
– vsebina programa,
– seznam vadečih,
– finančni načrt.
C. Investicijsko vzdrževanje objektov in
naprav, nabava in obnova opreme
Vloga mora vsebovati opis del na objektih in napravah ter naziv opreme s predračunsko vrednostjo.
IV. Končna določila
Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene
v skladu z Merili za izvajanje letnih programov športa v občini.
Rok za dostavo programov športa je 15.
december 2002, na naslov: Agencija za
šport Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljutomer s pripisom “javni razpis 2003“.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bodo sklenjene pogodbe v roku 30 dni od
začetka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Ljutomer.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/584-85-93 na Agenciji za
šport Ljutomer.
Občina Ljutomer
Št. 351-03-6/2002
Ob-80620
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99),
župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo lokacije za gradnjo
poslovno-trgovskega centra na Drski
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa sta stavbni zemljišči, in sicer:
– parc. št. 1056, njiva 2, v izmeri
1402 m2
– del parc. št. 1053/5, travnik 3, v izmeri ca. 7980 m2, obe k.o. Šmihel pri Novem
mestu,
ki sta namenjeni za gradnjo poslovno trgovskega centra ob Ulici Slavka Gruma v
skladu z urbanistično arhitekturnim natečajem “Pod Topom“ na Drski oziroma ureditvenim načrtom “Pod Topom“.
Urbanistično arhitekturni natečaj “Pod
Topom“ na Drski in pogodba za izdelavo
ureditvenega načrta “Pod Topom“ na Drski
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v Novem mestu (v nadaljevanju: ureditveni
načrt) sta priloga k razpisu in sta na vpogled
na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto,
Novi trg 6, III. nadstropje, soba 74.
Površina dela zemljišča parc. št.
1053/5, k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki
je predmet tega razpisa, temelji na oceni in
je zaradi predvidene poti po robu navedenega zemljišča zmanjšana za ca. 330 m2.
2. Vrednost nepremičnin:
Vrednost nepremičnin, ki so predmet tega razpisa znaša 757.669,70 EUR, ki ob
upoštevanju protivrednosti SIT po srednjem
tečaju banke Slovenije na dan priprave razpisa znaša 172,630.495,10 SIT in velja kot
izhodiščna vrednost.
Cena vključuje vrednost zemljišča, stroške
priprave in delne komunalne opremljenosti
zemljišča ter del stroškov izdelave ureditvenega načrta in izhaja iz cenitve, ki jo je izdelala
Marjeta Saje, sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke iz Novega mesta, Smrečnikova
32, z dne 30. 6. 2002 in sklenjene pogodbe
za izdelavo ureditvenega načrta.
Interesent za nakup lokacije lahko v ponudbi navede višjo ceno, za katero je pripravljen odkupiti nepremičnino, ki naj bo
izražena v EUR.
Ob sklenitvi pogodbe bo izhodiščna oziroma ponujena vrednost izražena v EUR,
preračunana v protivrednost SIT po srednjem tečaju banke Slovenije.
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno.
Davek na dodano vrednost in vsi drugi
stroški povezani s prenosom lastninske pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja
ca. 10% vrednosti lokacije, v višini: 1,726.305
SIT na podračun EZR Mestne občine Novo
mesto pri UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: varščina, sklic
na št: 3112/2002. Varščina se bo v primeru
sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela
kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7-ih dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.5. Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št. žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.
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3.6. Kupec lahko kupnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih, pri čemer mora biti celotna kupnina poravnana najkasneje
do 30. 8. 2002, zato mora v ponudbi navesti
število obrokov, višino posameznih obrokov
izraženo v EUR in datum zapadlosti plačil.
V primeru plačila celotne kupnine v 8-ih
dneh po podpisu pogodbe pred notarjem,
se kupcu prizna 15% popust. Rok plačila
bo bistvena sestavina pogodbe, zato bo v
primeru, ko kupec ne bo poravnal kupnine
v navedenem roku, pogodba razveljavljena,
varščina pa bo zapadla v korist občine.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja,
– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnično dokumentacijo in gradbeno dovoljenje
za posege na zemljišče, zgraditi objekt s
priključki na komunalne naprave in izvesti
zunanjo ureditev – vse v skladu z ureditvenim načrtom in dovoljenjem za gradnjo,
– nositi ostale stroške v zvezi z izdelavo
ureditvenega načrta,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– nositi stroške morebitne prestavitve obstoječega infrastrukturnega omrežja in vse druge stroške v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovoljevati prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– nositi stroške parcelacije zemljišč v
skladu z določili ureditvenega načrta,
– po izvedeni obodni parcelaciji skleniti
aneks k osnovni pogodbi zaradi poračuna
vrednosti odkupljenih nepremičnin ob upoštevanju cene m2 v protivrednosti 78
EUR/m2, ki se na dan sklenitve aneksa preračuna v protivrednosti srednjega tečaja
banke Slovenije.
– po zaključeni izgradnji poslovno-trgovskega centra z zunanjo ureditvijo, bo izbrani
ponudnik dolžan izvesti parcelacijo zemljišč,
ki bodo z odlokom o ureditvenem načrtu
opredeljene kot javne površine in jih brezplačno prenesti v last Mestne občine Novo
mesto, kar bo predmet posebnega aneksa
k osnovni pogodbi,
– plačati davek na dodano vrednost,
– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,
– plačati stroške cenitve v višini 42.000
SIT,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala MONM, ko bodo poravnane
obveznosti kupca do MONM po pogodbi in
aneksu k osnovni pogodbi.
3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:
– podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),

– izpolnjen in podpisan obrazec iz katerega bo razvidno, s kakšnim namenom ponudnik kupuje navedeno nepremičnino, v
kolikšnem roku namerava zgraditi objekt
(obrazec 2).
Oba obraza sta interesentom na razpolago
na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – zemljišča Pod Topom” in odposlane ali dostavljene na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8 000 Novo mesto.
3.11. Rok za prijavo je vključno 15.dan
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3.12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pripravljenost sofinanciranja izgradnje
mostu čez reko Krko na Brodu.
3.13. Občina kot prodajalka si pridržuje
pravico, da prodajne pogodbe ne sklene
niti z najugodnejšim ponudnikom in da kadarkoli med postopkom javnega razpisa ali
pred sklenitvijo pogodbe razveljavi opravljena dejanja in ne proda celotnega ali dela
razpisanega stvarnega premoženja. Kakršnekoli stroške, ki jih bodo imeli ponudniki,
nosijo ponudniki sami.
3.14. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.15. Vsa dokumentacija in informacije
v zvezi s pozidavo predmetnih zemljišč so
interesentom na razpolago na Sekretariatu
za okolje, prostor in komunalne zadeve, v
tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 74,
kontaktna oseba Igor Merlin, vse ostale informacije v zvezi s prodajo zemljišča, soba
št. 87, kontaktna oseba Darja Plantan.
Mestna občina Novo mesto
Št. 002-03-5/2000-1908
Ob-80621
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99),
župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo lokacije za gradnjo
stanovanjskega objekta na Avšičevi
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je stavbno zemljišče in sicer:
– parc. št. 375/3, travnik 4, v izmeri
652 m2, k.o. Ragovo – lokacija 2,
ki je z lokacijsko dokumentacijo št.
LDSO-166/1998, februar 2000, namenjeno za gradnjo stanovanjske hiše – objekt 2.
Za gradnjo stanovanjske hiše (objekt 2)
je bilo izdano lokacijsko dovoljenje št.
35103-85/00 z dne 23. 7. 2002.
Navedena dokumentacija je priloga k
razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za
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okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju:
MONM), Novi trg 6, III. nadstropje, Novo
mesto, soba 86.
2. Vrednost nepremičnin:
Vrednost nepremičnine je določena s cenitvijo in znaša 6,632.165,13 SIT, oziroma
29.088 EUR.
Cena vključuje vrednost zemljišča in delne komunalne opremljenosti zemljišča, razvidne iz navedene lokacijske dokumentacije in izhaja iz cenitve, ki jo je izdelala Marjeta Saje, sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke iz Novega mesta, Smrečnikova
32, z dne 30. 8. 2002.
Interesent za nakup lokacije lahko v ponudbi navede višjo ceno, za katero je pripravljen odkupiti nepremičnino, ki naj bo
izražena v EUR.
Ob sklenitvi pogodbe bo izhodiščna oziroma ponujena vrednost izražena v EUR,
preračunana v protivrednost SIT po srednjem tečaju banke Slovenije.
Nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno.
Davek na dodano vrednost in vsi drugi
stroški povezani s prenosom lastninske pravice niso zajeti v ceni in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini
700.000 SIT na podračun EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP, št.
01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: varščina in sklic na št:
3112/2001. Varščina se bo v primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela
kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev, bo varščina brez obresti vrnjena v 8
dneh po zaključenem postopku javnega
razpisa.
3.5. Ponudnik mora k prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO, davčno številko, št.
žiro računa ali tekočega računa in telefonsko številko.
3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 15 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– pridobiti tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemlji-

Št.

šče, zgraditi objekt s priključki na komunalne naprave in izvesti zunanjo ureditev – vse
v skladu z lokacijsko dokumentacijo in dovoljenjem za gradnjo,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– skupaj z lastnikom sosednje lokacije
zagotoviti sredstva za prestavitev vseh komunalnih vodov, ki tangirajo lokacijo,
– plačati davek na dodano vrednost,
– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,
– plačati stroške cenitve v višini 25.000
SIT,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala MONM, ko bodo poravnane
obveznosti kupca do MONM po pogodbi.
3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:
– podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec iz katerega bo razvidno, s kakšnim namenom ponudnik kupuje navedeno nepremičnino, kako ima sedaj rešeno svoje stanovanjsko
vprašanje, ali namensko varčuje, kakšna je
njegova izobrazba in kje je zaposlen (obrazec 2).
Oba obrazca sta interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
3.10. Rok za prijavo je vključno 15. dan
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Prijave morajo biti oddane v pisni obliki v
zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj! Javni razpis – Avščeva” na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8 000 Novo mesto.
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– da ponudnik zemljišče prvič kupuje od
Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za posamezno lokacijo prispeli dve enakovredni ponudbi, ima Mestna občina Novo mesto pravico odločiti o najugodnejšemu ponudniku
glede na podatke o interesentu za nakup te
lokacije, razvidne iz obrazca 2.
3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve, v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba
št. 86.
Mestna občina Novo mesto
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Ob-80642
Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, po
sklepu Občinskega sveta občine Kostel z
dne 4. 7. 2002 in 5. 9. 2002 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
I. Predmet razpisa so naslednje nepremičnine:
1. Stavba stare osnovne šole v Vasi, skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
– parc. št. 55, k.o. Pirče, stavbišče
146 m2
– parc. št. 55, k.o. Pirče, neplodno
500 m2
– parc. št 2083/1, k.o. Pirče, njiva 2.r
420 m2.
Skupaj v izmeri 1.066 m2
2. Stavbno zemljišče
– parc. št. 3 k.o. Suhor, v skupni izmeri
611 m2
– parc. št. 37 k.o. Suhor, v skupni izmeri 730 m2.
II. Najnižja ponudbena vrednost znaša za
nepremičnino pod zap. št.:
1. 20,000.000 SIT,
2. 910.000 SIT.
III. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom da so državljani Republike Slovenije.
IV. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene – najnižje ponudbene vrednosti, najkasneje do 22. 11. 2002 na TRR št.
01365-0100005397 pri UJP enota Novo
mesto, ki se bo neuspelim ponudnikom vrnila brez obresti v roku 3 dni po izbiri ponudnika, ponudniku ki bo na razpisu uspel, pa
vračunala v kupnino.
Dokazilo o plačani varščini se predloži
pisni ponudbi in je njen sestavni del.
V. Vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja, skupaj s stroški za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
VI. Kupec je dolžan pogodbo podpisati v
roku 15 dni po izbiri ponudnika, preostanek
kupnine pa plačati v roku 15 dni po podpisu
pogodbe. Kolikor kupec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni po končani izbiri se mu
plačana varščina ne vrne in se šteje, da je
odstopil od ponudbe.
VII. Ogled nepremičnine bo mogoč do
22. 11. 2002 po predhodnem dogovoru, tel.
01/89-48-006 ali 041/413-545. Kontaktna
oseba je Aleš Marolt, tajnik Občine Kostel.
VIII. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo na Občini Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
IX. Pisne ponudbe s zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno
25. 11. 2002 do 12. ure, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
odkup nepremičnine pod zaporedno št. __“
na naslov Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
X. Javno odpiranje ponudb bo v torek
26. 11. 2002 ob 12. v prostorih Občine
Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
XI. Občina Kostel si pridržuje pravico,
da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ali
katerimkoli ponudnikom.
Občina Kostel
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Javne dražbe
Št. 205/02
Ob-80585
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) in v skladu z Uredbo o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in uredba Ur. l. RS, št.
61/99) ter sklepa občinskega sveta Občine Kungota na 26. redni seji občinskega
sveta z dne 25. 10. 2002 objavlja Občina
Kungota
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v Občini Kungota
I. Prodajalec: Občina Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota.
II. Predmet prodaje so:
1. Nezazidano stavbno zemljišče s skupno površino 11.564 m2 se prodaja kot celota in predstavlja: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 655, zemljiško – knjižni vložek 0021 v izmeri 806 m2, vrsta rabe zemljišča njiva, parc. št. 656/1, zemljiško –
knjižni vložek 0021 v izmeri 1216 m2, vrsta
rabe zemljišča travnik, parc. št. 657, zemljiško – knjižni vložek 0115 v izmeri 7869 m2,
vrsta rabe zemljišča sadovnjak, parc. št.
658, zemljiško – knjižni vložek 0115 v izmeri 765 m2, vrsta rabe zemljišča trstičje, parc.
št. 659, zemljiško – knjižni vložek 0021 v
izmeri 878 m2, vrsta rabe zemljišča gozd,
vse v k.o. Kozjak.
2. Nezazidano stavbno zemljišče s skupno površino 22.926 m2 se prodaja kot celota in predstavlja: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 641/1, zemljiško – knjižni
vložek 0099 v izmeri 20730 m2, vrsta rabe
zemljišča travnik in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 641/2-del, zemljiško – knjižni vložek 0099 v izmeri 2196 m2, vrsta rabe
zemljišča travnik, obe k.o. Zg. Kungota.
Izhodiščna cena za zemljišča pod zap.št.
1 je 30,010.319,84 SIT oziroma 2.595,15
SIT/m2 in za zemljišča pod zap. št. 2 je
52,100.251,80 SIT oziroma 2.272,54
SIT/m2. Zemljišča pod zap.št. 1. so namenjena individualni pozidavi ali za pozidavo
gospodarsko-obrtne dejavnosti, pod zap.št.
2 pa obrtno-gospodarski pozidavi.
III. Lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč,
ki so predmet te prodaje, je po 57. členu
Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št.
22/00) Občina Kungota. Ocenitev zemljišč
je ocenil sodnozapriseženi cenilec in izvedenec gradbene stroke, cenilec s certifikatom Agencije RS.
IV. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo po objavi v Uradnem listu RS ali
oddajo v zaprti ovojnici v sprejemni pisarni
občinskega urada 30. dan do 12. ure, na
naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota, z oznako “Ponudba za javno
dražbo za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v “Občini Kungota pod. zap. št
……“ – ne odpiraj!“
1. Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– ponujene cene za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena fotokopija) za fizično osebo, ali izpisek iz sodnega registra za pravno osebo,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
2. Drugi pogoji:
– v javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno“,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
3. Kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene plačajo ponudniki na TRR Občine Kungota št. 01255-0100008653.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končani izbiri.
3. Plačilni pogoji:
– kupnino mora kupec plačati v 8 dneh
po podpisu pogodbe.
4. Odpiranje ponudb oziroma javna dražba bo na naslovu Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, istega dne
ob 13. uri.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti RS.
5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala:
– višja cena za m2 zemljišča.
6. Občina si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.
V. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, kakor tudi geodetske priloge ter prostorske
preverbe, lahko interesenti dobijo na oddelku za okolje in prostor Občine Kungota ali
po tel. 02/659-10-23 – Miran Zupe. Na
vpogled je prostorska preveritev in možnost
ogleda zemljišča, po predhodni najavi na
Občini Kungota. Vsa razpisna dokumentacija se dobi na občinskem uradu Občine Kungota.
Občina Kungota
Št. 164/2002
Ob-80678
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01) in Odloka o proračunu Občine
Pesnica za leto 2002 (MUV, št. 3/02 in
12/02) Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, razpisuje
pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet pisne javne dražbe so komunalno opremljene gradbene parcele v naselju S-4 Pesnica in v ureditvenem območju
naselja Jarenina, namenjene individualni stanovanjski gradnji.

V naselju Pesnica pri Mariboru.
1. zemljišče, parcela št. 445/2, k.o.
Ranca, ZKV 523, travnik 5, v izmeri
1055 m2. Izklicna cena je: 4,033.000 SIT,
2. zemljišče, parcela št. 445/19, k.o.
Ranca, ZKV 323, travnik 5, v izmeri 850 m2.
Izklicna cena je: 3,343.000 SIT,
3. zemljišče, parcela št. 475/12, k.o.
Ranca, ZKV 323, travnik 5, v izmeri 689 m2.
Izklicna cena je: 2,566.000 SIT,
4. zemljišče, parcela št. 475/14, k.o.
Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 829 m2.
Izklicna cena je: 2,946.000 SIT,
V naselju Jarenina:
5. zemljišče, parcela št. 66/15, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
976 m2. Izklicna cena je: 3,321.000 SIT,
6. zemljišče, parcela št. 66/16, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
649 m2. Izklicna cena je: 2,336.000 SIT,
7. zemljišče, parcela št. 66/17, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
703 m2. Izklicna cena je: 2,531.000 SIT,
8. zemljišče, parcela št. 66/18, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
991 m2. Izklicna cena je: 3,372.000 SIT,
9. zemljišče, parcela št. 66/19, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
1446 m2. Izklicna cena je: 4,757.000 SIT,
10. zemljišče, parcela št. 66/20, k.o.
Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
909 m2. Izklicna cena je: 3,128.000 SIT,
11. zemljišče, parcela št. 66/21, k.o.
Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
982 m2. Izklicna cena je: 3,342.000 SIT.
II. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi.
III. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a (Vilko Fartely, tel. 02/654-23-28 ali
041/771-840).
IV. Čas, v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobijo kopijo dokumentacije o zemljiški parceli.
Kopija dokumentacije o zemljiški parceli se
lahko dvigne do 22. 11. 2002, v času uradnih ur občinske uprave.
V. Pogoji pisne javne dražbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti nadomestilo
za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
(komunalni prispevek), stroški spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in stroški
infrastrukturnih priključkov.
2. Gradbene parcele se prodajajo posamezno. Dražitelji, ki so zainteresirani za več
gradbenih parcel podajo pisno ponudbo za
vsako gradbeno parcelo posebej.
3. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugodnejšem ponudniku vračunana v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8
dni, po izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene na podračun Občine Pesnica
za javne prihodke, Urad Slovenska Bistrica,
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št. 01289-0100009733 z navedbo “kavcija za javno dražbo, za parcelo št. __,
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima
dražitelj plačane vse davke in prispevke.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 25. 11. 2002,
do 12. ure, na naslov: Občina Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javna dražba za gradbeno parcelo št.
__ k.o. __“.
6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
25. 11. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
7. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo dokazovale izpolnjevanja pogojev javne dražbe, bodo izločene iz postopka že na začetku odpiranja pisnih ponudb javne dražbe.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju.
9. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi krajši rok plačila za celotno kupnino.
10. Kupoprodajna pogodba (notarski zapis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb.
11. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po plačilu celotne
kupnine.
12. Davek na promet z nepremičninami, vse stroške sestave in overitve pogodbe (notarskega zapisa) ter druge stroške v
zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
13. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine najkasneje v 30 dneh po javnem odpiranju pisnih ponudb, se prodaja razveljavi,
plačano kavcijo pa zadrži prodajalec.
Občina Pesnica
Št. 430-02-1/2002-20

Ob-80714

Javna dražba
za prodajo nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-22-13, faks
01/471-27-87.
I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. odprodaja bivšega Samskega doma JLA v Velikih Blokah
a) parc. št. *114, k.o. Velike Bloke, zemljišče v skupni izmeri 2053 m2 s pripadajočim objektom;
b) izklicna cena nepremičnine: 6,450.000
SIT.
1.2. odprodaja zemljišča Jeršice pri Postojni
a) stavbno zemljišče parc. št. 2399/1,
2399/2 v skupni izmeri 6074 m2, k.o. Postojna, ZKV 1433;
b) izklicna cena nepremičnine: 4,040.000
SIT.
1.3. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri
Jesenicah)
a) zemljišče parc. št. 917/1, 917/4;
917/6; v skupni izmeri 3390 m2, k.o. Žirovnica; ZKV 617;

Št.

b) izklicna
cena
nepremičnine:
27,581.000 SIT.
1.4 odprodaja skladiščnih objektov Brišče pri Orehku
a) neplodno zemljišče parc. št. 172/5 s
pripadajočimi objekti, zemljišča parc. št.
389/2, 390/2, 393/2, 388/2, 386/2, v
skupni izmeri 50.565 m2, k.o. Matenja vas,
ZKV 98. (v najemu do 31. 12. 2002).
b) izklicna cena nepremičnine: 2,300.000
SIT.
1.5. odprodaja stražnice Hrvatini
a) objekti s pripadajočimi zemljišči parc.
št. 501, 1134/4, njiva parc. št. 1148/7, v
skupni izmeri 3980 m2, vse k.o. Jernej
b) izklicna
cena
nepremičnine:
46,117.000 SIT.
1.6. odprodaja nekdanjih objektov “Vražji Kamen“
a) objekti na zemljišču parc. št. 555/2 v
skupni izmeri 5380 m2, k.o. Vranoviči;
b) izklicna
cena
nepremičnine:
11,072.680 SIT.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem naročilu na tel. štev. 01/471-22-13
(Jasna Jelen).
2. Stanovanja
2.1 odprodaja 1 praznega stanovanja Ministrstva za obrambo v Velikih Blokah
2.1.1. Kraj: Velike Bloke, Velike Bloke
58;
a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvosobno stanovanje štev. 1 v pritličju, letnik gradnje 1937, površine 88,97 m2, locirano na
parcelni štev. 113, vl. št. 249, k.o. Velike
Bloke;
b) izklicna cena nepremičnine: 3,036.000
SIT;
c) ogled nepremičnine: 19. 11. 2002
od 10. do 11. ure.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
za 300.000 SIT
– od 10,000.000 SIT do 50,000.000
SIT za 400.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-080000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114
sklic 18 19119-7141998-080000. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in predložiti (v originalu):
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– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (štev.banke in štev.
računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– matično, davčno in telefonsko številko
8. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo
o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem, (Ur. l.
št. 47/01 in 62/01). Nadzor nad izvedbo
javne dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
1. Objekti, zemljišča in stanovanje:
28. 11. 2002 ob 11. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
sejni sobi, štev. 327, III. nad. na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest
Št. 82
Ob-80607
Svet III. gimnazije Maribor, Gosposvetska c. 4, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določata 53. in 144. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za pet let.
Začetek dela je 26. januar 2003.
Pisne prijave z dokazili in o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih izkušnjah
in kratkim življenjepisom pošljite najkasneje
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
III. gimnazija Maribor, Gosposvetska c. 4, s
pripisom “za razpis ravnatelja“.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku trideset dni po končanem postopku
izbire.
III. gimnazija Maribor
Št. 618/02
Ob-80622
Na podlagi 62. člena v povezavi z
71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto

Stran

7612 / Št. 94 / 8. 11. 2002

glavne medicinske sestre Kliničnega
oddelka za nevrologijo, SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika kliničnega oddelka ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kliničnega oddelka za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Klinični center
Ljubljana, kadrovska služba, Bohoričeva
ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za
razpisno komisijo za delovno mesto glavne
medicinske sestre Kliničnega oddelka za
nevrologijo, SPS Pediatrična klinika.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center
Ljubljana
Št. 111-96/02-0515
Ob-80705
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 vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 171-08/364-17/2002/5 Ob-80720
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 38. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o
dopolnitvi Programa prodaje državnega
stvarnega premoženja za leti 2002 in
2003, št. 460-00/2002-1, z dne 16. 4.
2002 objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in sicer rabljena prevozna sredstva naročnika
(vozila, motorna kolesa, prikolica, avtomaterial), skupno število enot: 189. Seznam
premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 24,823.560 SIT, kar
je poštena tržna vrednost premestitev (odstranitev), ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: način plačila:
virmansko,
številka
računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2990008-36401702.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu “videno-kupljeno“,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v
roku 10 dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in
notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01
in 67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava,
Skupne službe, Sekcija za finančne in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a.
Kontaktna oseba: Franci Podgrajšek, tel.
01/472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št. )
ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 17116-2401002-36401702.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
Vodovodni 93a v Ljubljani, po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo iz predhodne
točke te objave.
9. Predložitev ponudb: rok za predložitev ponudb: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 11. 2002, najkasneje do
10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 6. 1.
2003.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 11.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-80709
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 84. in 87. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 39/99,
61/01) in 13. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije
zemeljskega plina, distribucije toplote in
podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem, Občina Ravne na Koroškem objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javno zbiranje ponudb
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarskih javnih služb distribucije
zemeljskega plina in distribucije
toplote v Občini Ravne na Koroškem
1. Koncedent: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina in tolpote, kar obsega:
– odkup že zgrajenega plinovodnega
in toplovodnega omrežja, objektov in
naprav,
– gradnjo, širitev in vzdrževanje plinovodnega in toplovodnega omrežja, objektov in
naprav,
– upravljanje plinovodnega in toplovodnega omrežja, objektov in naprav,
– oskrbo z zemeljskim plinom in
toploto preko plinovodnega in toplovodnega omrežja,
– sklepanje pogodb o dobavi zemeljskega plina in toplote z uporabniki,
– razvoj in načrtovanje ter pospeševanje
oskrbe z zemeljskim plinom in toplotno energijo,
– druge storitve, skladno s koncesijsko
pogodbo.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 30 let.
4. Območje izvajanja koncesije: območje Občine Ravne na Koroškem.
5. Pogoji ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran in ima vsa potrebna
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki sta
predmet koncesije,
– da zagotavlja opravljanje strokovno-tehničnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na razvoj, načrtovanje, pospeševanje
in gradnjo v dejavnosti distribucije zemeljskega plina in toplote,
– da zagotavlja vodenje in vzdrževanje
katastra plinovodnega in toplovodnega
omrežja, objektov in naprav,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da prevzame in zavaruje odgovornost
za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z
opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji
osebi,
– da izpolnjuje ostale pogoje, vsebovane v dokumentaciji, ki je podlaga za zbiranje ponudb.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
pripravljena skladno z dokumentacijo za zbiranje ponudb.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena cena plina in toplote,
– kupnina za plinovodno in toplovodno
omrežje,
– cena toplote po vlaganjih v tehnološko
in energetsko najučinkovitejšo proizvodnjo
toplote, izvedenih v čimkrajšem roku, najkasneje pa do 1. 7. 2008.
8. Rok oddaje ponudb: do vključno
29. 11. 2002.
9. Rok sprejema odločitve: odločitev o
podelitvi koncesije in izboru koncesionarja
bo sprejeta do 5. 12. 2002.
10. Koncedent si pridržuje pravico do
dodatnih pogajanj in usklajevanj s ponudniki ter pravico da koncesije ne podeli nobenemu od ponudnikov.

Št.

11. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem, Oddelek za
KCG, urej. stavbnih zemljišč in stanovanjsko gospodarjenje, vsak delovni dan od 7.
do 14. ure proti plačilu 100.000 SIT na
transakcijski
račun
št.
01303-010000-9987.
12. Kontaktna oseba za dajanje dodatnih in podrobnejših informacij je Andrej
Bukovec (tel. 02/870-55-20, oziroma
031/300-003).
Občina Ravne na Koroškem
Ob-80632
Much, izobraževanje, d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole komercialist
za naslednja predmetna področja:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
I in II,
2. blago in storitve,
3. organizacija in logistika poslovanja,
4. finance,
5. stroškovno računovodstvo,
6. podjetništvo,
7. kultura podjetja,
8. praktično izobraževanje,
9. trženje,
10. psihologija prodaje,
11. poslovno komuniciranje,
12. poslovodenje,
13. poslovna matematika s statistiko,
14. informatika v komercialnem poslovanju,
15. trgovinsko poslovanje,
16. gospodarsko pravo.
V skladu z 92. in 96. členom Zakona o
izobraževanju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) bo naziv
predavatelja višje strokovne šole podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98) –
Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist (Ur. l. RS, št. 1/00);
– kriterijev za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole (Ur. l.
RS, št. 27/96) in
– delovne dobe, najmanj tri leta delovnih
izkušenj.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o usposobljenosti pošljite v treh dneh na
naš naslov. Podrobnejše informacije dobite
po telefonu 01/423-7860, po el. pošti: tanja@much.si, dokumentacijo pa na Koprski
94, Ljubljana, Much, izobraževanje, d.o.o.
Much, izobraževanje, d.o.o., Ljubljana
Ob-80807
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
14/2002 z dne 24. 10. 2002 nad stečajnim
dolžnikom Koren Zora s.p. – v stečaju, Turistična agencija Herman Celjski, Krekov trg
1, 3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
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I. Predmet prodaje
1. Osebni avto, Kia Sephia 1,6 GTX,
letnik 1995, 59 KW, 1598 ccm.
Premoženje se prodaja za izklicno ceno
104.000 SIT.
Varščina znaša 20.000 SIT.
Premoženje je ocenjeno z dodatkom k
cenitvenem poročilu z dne 26. 9. 2002 in
bo prodano po načelu “videno – kupljeno”.
Izklicna cena je v skladu s cenitvenim poročilom Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega sodnega cenilca in ga je možno videti
pri ogledu.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po sistemu
“videno-kupljeno”.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. čl. ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 30 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na podlagi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
Vse dajatve in stroške v zvezi z prenosom
lastništva mora plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
7. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene.
Sodelovati pa ne morejo tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu prvega,
drugega in tretjega odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine potrjene na
banki, fizične osebe potrdilo o državljanstvu
RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe, ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika, odprt pri Banki Celje št.
računa 06376-0490262943, s pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
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5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni po tej
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8. dneh od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom – Stečajni postopek Opr. Št.
14/2002 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu,
tel. 03/582-20-22 in GSM 041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in ogled
cenilnega zapisnika je mogoče dobiti v stečajni pisarni v Šmarju, Obrtniška ul. 2, vsak delovni dan od 10. do 14. ure, po predhodnem
dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Koren Zora s.p. – v stečaju
Turistična agencija
Herman Celjski, Celje

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu ZUP
Št. 3515-120/2002-10
Ob-80657
Upravna enota Ljubljana, izpostava Vič
Rudnik, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila
načelnice Upravne enote Ljubljana, št. sl.
6/95 z dne 3. 1. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bavdek Stanislava, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bavdek Stanislavu, nazadnje stanujočemu v Ljubljani, Pot na Visoko 18, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Janez Martin Omerza, delavec Upravne enote Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 3515-120/2002-11
Ob-80658
Upravna enota Ljubljana, izpostava Vič
Rudnik, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
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(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila
načelnice Upravne enote Ljubljana, št. sl.
6/95 z dne 3. 1. 1995, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Škerl
Franca, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Škerl
Francu, nazadnje stanujočemu v Ljubljani,
Vrhovci, c. IV/6, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Janez Martin Omerza, delavec Upravne enote Ljubljana, izpostava Vič
Rudnik.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 12100-0006/02-008
Ob-80602
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
nova, dopolnjena pravila Sindikata Vzgojnega zavoda Kranj. Sindikat Vzgojnega
zavoda Kranj je vključen v Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije. Sedež sindikata je v Kranju, Šempeterska
ulica 3.
Sprememba naziva in sedeža sindikata
se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 115.
Št. 028-7/2002-0202024
Ob-80660
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzame statut Neodvisnega sindikata Slovenije, Območni svet Ptuj, Trstenjakova
9, 2250 Ptuj.
– naziv statuta: Statut območnega sveta NSS Ptuj.
– ime sindikata: Neodvisni sindikat Slovenije, Območni svet Ptuj.
– sedež sindikata: Trstenjakova 9,
2250 Ptuj.
– kratica sindikata: OS NSS Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 102.
3. Matična številka Neodvisnega sindikata Slovenije, Območni svet Ptuj, je:
1590987.
Št. 028-6/2002-0202024
Ob-80661
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, OŠ Olga
Meglič Ptuj, Prešernova 31, 2250 Ptuj.
– naziv pravil: Pravila sindikata zavoda
SVIZ, OŠ Olga Meglič Ptuj.
– ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, OŠ Olga Meglič Ptuj.
– sedež sindikata: Prešernova 31,
2250 Ptuj.
– kratica sindikata: SVIZ - OŠ Olga Meglič Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 101.
3. Matična številka Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, OŠ Olga
Meglič Ptuj, je: 1590979.
Št. 141-39/2002-112
Ob-80663
Statut Sindikata Srednje kovinarske
strojne šole Maribor, vpisan v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne 24. 11. 1993, pod zaporedno
številko 194, ki odslej nosi naziv: Statut
SVIZ Slovenije, Srednje strojne in poslovne šole Maribor, je bil spremenjen in
sprejet na seji izvršnega odbora sindikata,
dne 27. 9. 2002, ko je bilo spremenjeno
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Srednja strojna in poslovna šola
Maribor, skrajšano: SVIZ Slovenije, Srednja strojna in poslovna šola Maribor, s
sedežem v Mariboru, Zolajeva ulica 12.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 39, z dne 28. 10. 2002.
Spremenjen statut se hrani v Upravni enoti
Maribor.
Št. 028-16/2002-5
Ob-80664
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije - Geodetskega
inštituta Slovenije, Jamova cesta 2,
Ljubljana, sprejeta dne 2. 9. 2002, matična številka 1156691, se hranijo v Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 158 dne
28. 10. 2002.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-9/02-2
Ob-80918
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 30. 10. 2002 po
uradni dolžnosti proti Zvezi pomorsko prometnih agencij Slovenije, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: ZPPA)
uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v zvezi s 3. členom ZPOmK.
ZPPA je uradu posredovala Pravila zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije,
Splošne pogoje poslovanja prometnih agencij Slovenije, Tarife agencijskih storitev in
Dobre poslovne običaje in pravila obnašanja. Navedeni akti so bili tudi objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 77-3720/2002.
Omenjeni akti predstavljajo sklep podjetniškega združenja v smislu 3. člena
ZPOmK. Verjetnost kršitve 5. člena
ZPOmK izhaja iz formulacije nekaterih določb teh sklepov, s katerimi je ZPPA določala cene storitvam za vse tuje ladje, ki
priplujejo v slovenska pristanišča ter določala pogoje poslovanja na trgu za vse pomorske agente, člane ZPPA. Zaradi izka-
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zane verjetnosti kršitve določb ZPOmK je
urad uvedel postopek po uradni dolžnosti.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Št.

Člane obeh zadrug obveščamo, da imajo 30 dni po objavi tega obvestila gradivo o
pripojitvi, opredeljeno v 516. členu ZGD,
na vpogled vsak delovni dan med 8 in 14.
uro, na sedežu obeh zadrug.
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.
direktor Karel Krašek, inž.
in
ABC Pomurka
Kmetijsko gozdarska zadruga
Dol pri Hrastniku
direktor Roman Pust
Ob-80755
V skladu s 516. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 84/98,
6/99 in 45/01), upravi družb Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Dimičeva 12, Ljubljana in
ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo,
d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana, obveščata
delničarje družbe Gradbeni inštitut ZRMK,
d.d., da je bila podpisana
pogodba o spojitvi

Ob-80561
Obvestilo o predložitvi delitvenega
načrta
Družba Makro 5, d.o.o., Izgradnja objektov, Kidričeva 46, Koper, objavlja, da je
dne 30. 10. 2002 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru predložila
delitveni načrt družbe
zaradi razdelitve družbe z ustanovitvijo
novih družb.
Delitveni načrt je skladno določbi 533.e
člena ZGD na svoji seji pregledala tudi skupščina družbe v funkciji nadzornega sveta, saj
družba nima nadzornega sveta. Skupščina na
predlog delitvenega načrta ni imela pripomb.
Družbenike družbe se obvešča, da bodo
najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine,
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom na
skupščino prejeli delitveni načrt ter vse ostale listine po drugem odstavku 533.f člena
ZGD. Na zasedanju skupščine bo uprava
družbe družbenikom ustno razložila vsebino
delitvenega načrta ter jih seznanila z vsemi
bistvenimi spremembami premoženja družbe
od sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine.
Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Makro 5, d.o.o., Izgradnja objektov
direktorja Žigante Rajko
in Habjan Marjan
Ob-80684
Direktor Kmetijske zadruge Laško,
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško ter direktor
ABC Pomurka Kmetijsko gozdarske zadruge Dol pri Hrastniku, z.o.o., Trg borcev NOB
12, 1431 Dol pri Hrastniku, na podlagi prvega odstavka 516. člena ZGD obveščata
vse člane, da sta dne 30. 10. 2002 Okrožnemu sodišču v Celju predložila
pogodbo o pripojitvi
ABC Pomurka Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., Trg borcev NOB 12, Dol pri
Hrastniku (prevzeta zadruga) h Kmetijski zadrugi Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško (prevzemna zadruga).

delniške družbe Gradbeni inštitut ZRMK,
d.d. in družbe z omejeno odgovornostjo
ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo,
d.o.o. ter da je bila predložena registrskemu
sodišču.
Delničarji si lahko na sedežu družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Dimičeva 12,
Ljubljana vpogledajo vso potrebno dokumentacijo za odločanje o spojitvi družb
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d. in ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo, d.o.o.,
predvsem pa:
– pogodbo o spojitvi delniške družbe in
družbe z omejeno odgovornostjo,
– letna poročila družb, ki se spajajo ter
zaključna poročila po 64. členu Zakona o
gospodarskih družbah,
– mesne bilance družb,
– poročila uprav družb,
– poročilo o reviziji spojitve,
– poročilo nadzornega sveta Gradbenega inštituta ZRMK, d.d. o pregledu spojitve.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.
mag. Gojmir Černe
direktor
ZRM, tehnološki inštitut za
graditeljstvo, d.o.o.
mag. Vladimir Gumilar
direktor
Ob-80721
Družba novi Plamen, Kropa, d.o.o. Kropa
1A 4245 Kropa objavlja sklep družbenika:
Družbeniku Möhling GmbH & Co. Altenaer Straße 49, D-58762 Altena, se na
podlagi drugega odstavka 430. člena ZGD
vrnejo naknadna vplačila v višini
2,148.534,13 EUR.
novi Plamen, Kropa d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-80917
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana, Slovenska 9, sklicujem
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6. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v torek, 10. 12. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog
sklepa:
ugotovljena
je
sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagani
predsednik skupščine, zapisnikar in dva
preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Milena Naglič.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Staša Kastelic in Mojca Samotorčan.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Letni načrt poslovanja in plan razvoja
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: sprejme se letni načrt
poslovanja in plan razvoja družbe za leto
2003.
Obrazložitev: letni načrt poslovanja in
plan razvoja za leto 2003 je predložen.
3. Določitev cen za leto 2003.
Predlog sklepa: potrdijo se predlogi cen
naročnin in cen objav v uradnem listu.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do četrtka, 5. 12. 2002, v tajništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na
seji skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s podpisom na
seznamu prisotnih družbenikov potrdili
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorici v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanila druge družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala s prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbe-
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nikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
direktorica
Erika Trojer
Ob-80590
Direktorica družbe Sali Fin, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, na podlagi določil
statuta družbe ter skladno z Zakonom o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
družbe Sali Fin, finančne in borzne
storitve, d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana,
ki bo dne 16. 12. 2002 ob 11. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in preštevalcev glasov ter ugotovitev
sklepčnosti.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarja Mira Bregarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščina izvoli Marka Mencina. Za preštevalca
glasov skupščina izvoli Jureta Bizjaka in
Uršo Ašič.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2001.
4. Razdelitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2001 znaša 9,215.436,37
SIT in je sestavljen iz čistega dobička leta
2001 v višini 2,915.645,86 SIT in revalorizacijskega popravka dobičkov preteklih let
v višini 6,299.790,51 SIT.
Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da se bilančni
dobiček razdeli kot sledi:
– del čistega dobička leta 2001 v višini
2,100.000 SIT se nameni za dividende; bruto dividenda na delnico znaša 30 SIT,
– za nagrado nadzornemu svetu
600.000 SIT bruto,
– za nagrado upravi 200.000 SIT bruto,
– del čistega dobička v višini 15.645,86
SIT in revalorizacijski popravek dobičkov
preteklih let v višini 6,299.790,51 SIT, kar
skupaj znaša 6,315.436,37 SIT ostane za
razporeditev v prihodnjih letih.
Bruto dividende ter nagrade upravi in
nadzornemu svetu bodo izplačane v roku
90 dni od sprejema sklepa.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino in so
kot delničarji vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine. Delničar mora
svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico
ali z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri, ko lahko skupščina ve-
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ljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala in skladno s statutom družbe.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v poslovnih prostorih družbe pred začetkom
skupščine.
Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu družbe Sali Fin, d.d., Ljubljana, Železna
cesta 18, vsak delavnik od dneva sklica do
dneva zasedanja skupščine, med 8. in 16.
uro.
Sali Fin, d.d., Ljubljana
direktorica Bojana Vinkovič
Ob-80610
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem, uprava družbe vabi delničarje na
5. sejo skupščine družbe
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne
d.d.,
ki bo v petek, 13. 12. 2002 ob 12. uri
na sedežu družbe (sejna soba v pritličju),
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Dušana Golnarja in Jerneja
Peršaka. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.
3. Sprejem sprememb poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine v predlaganem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2001.
5. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
dobro opravljeno delo v letu 2001.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
7. Sprejem vizije in strategije razvoja
družbe pooblaščenke.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema vizijo in
strategijo razvoja družbe pooblaščenke. Ker
še večina odvisnih družb SŽ na lokaciji Ravne
ni prodanih, so pa prodaje v teku, bo družba
pooblaščenka vizijo dograjevala glede na
razvoj dogodkov in novo nastalimi razmerami.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša KPMG
d.o.o., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj 3 dni pred sejo skupščine (zadnji dan je
11. 12. 2002 do 12. ure, če prispe pisna
prijava po pošti – priporočeno) pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi, po stanju na zadnji
dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Tereziji
Kerbev (II. nadstr. soba 203).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
D.P.R. družba pooblaščenka, d.d.,
Ravne na Koroškem
uprava družbe
Ob-80628
Uprava družbe skladno s 33. členom
Statuta družbe Hotel Ribno d.d. sklicuje
9. skupščino družbe
Hotel Ribno d.d.,
ki bo v četrtek 12. 12. 2002 ob 13. uri, v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Natašo Kastelic, v komisijo
za izvedbo glasovanja se izvoli Vesno Kavčič, Andrejo Rogač in Katarino Rogač.
Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
2. Odločanje o uporabi čistega dobička
iz poslovanja in podelitev razrešnice upravi
družbe in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina je seznanjena s pisnim
poročilom nadzornega sveta, s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2001.
2.2. Čisti
dobiček
v
višini
6,614.545,02 SIT se v celoti nameni za
pokrivanje izgub iz preteklih let.
2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001.
Upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Vzame se na znanje odstop članov
nadzornega sveta: Kastelic Nataše, Legat
Lojzke in Maruško Jerneja.
4.2. Sprejme se predlog nadzornega
sveta in se za člane nadzornega sveta izvolijo: Don Schöffmann, Ana Lebar, Emil
Tomc. Člani nadzornega sveta nastopijo
4-letni mandat z dnem 12. 12. 2002.
5. Določitev sejnine za delo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: sejnina članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu znaša 20.000 SIT neto.
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Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške
družbe na Bledu, Izletniška 44, Ribno, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, od dneva te
objave.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško
depotni družbi Ljubljana na dan 4. 12.
2002 in njihovi zastopniki ali pooblaščenci
in bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe na Bledu, Izletniška 44, najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
torej do vključno 9. 12. 2002 do 11. ure.
Pooblaščenci morajo v istem roku oddati
tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 12. 12. 2002 ob 13.30 v
istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Uprava Hotel Ribno, turizem d.d.
Zvezdana Česen
Ob-80631
Na podlagi določil statuta družbe in na
podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem Greenberg d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana kot družbenik družbe Perne - Juliana d.d., Tržaška
cesta 132, Ljubljana
skupščino
delniške družbe Perne - Juliana d.d.,
Tržaška cesta 132, Ljubljana,
in sicer za dne 9. 12. 2002 ob 18. uri v
Ljubljani, Tržaška cesta 132, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Imenovanje
organov
skupščine
družbe.
2. Imenovanje notarja.
3. Imenovanje preštevalcev glasov.
4. Razrešitev dosedanjega nadzornega
sveta.
5. Imenovanje novega nadzornega sveta.
6. zmanjšanje
osnovnega
kapitala
družbe.
7. Pregled razvojne politike družbe.
8. Poplačilo upnikov družbe.
9. Razno in vprašanja delničarjev.
Obrazložitev:
Ker uprava družbe na zahtevo delničarjev družbe ni sklicala skupščine družbe v
predvidenem roku, delničar Greenberg
d.o.o. v skladu s statutom družbe in določili
ZGD sklicuje skupščino delničarjev družbe
Perne - Juliana d.d., Tržaška cesta 132,
Ljubljana.
Zaradi spremenjenega lastniškega stanja je potrebno uskladiti imenovanje nadzornega sveta z novo lastniško strukturo.
Za pooblaščeno notarko se imenuje notarko mag. Nino Češarek.
Gradivo k točkam 4, 5, 6, 7 in 8 je
delničarjem na voljo na Tržaški cesti 132 v
Ljubljani, v sobi 167, do 5. 12. 2002 do
15. ure.
Delničarji se morajo izkazati s prinosniškimi delnicami pri prevzemu gradiva.

Št.

Delničarji, ki nameravajo sodelovati na
skupščini družbe, morajo priglasiti udeležbo najkasneje do 5. 12. 2002 do 15. ure
na Tržaški cesti 132 v Ljubljani, v sobi 167
in predložiti delnice v imenu katerih bodo
sodelovali na skupščini družbe.
Greenberg d.o.o. Ljubljana
Ob-80685
Direktor družbe Hotel Grad Podvin,
d.d., Mošnje 1, Radovljica, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta
družbe sklicuje
skupščino delničarjev
HGP, d.d.,
ki bo 9. 12. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Hotela Grad Podvin, d.d., s predlaganim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Stojana Tramteta.
2. Za preštevalko glasov se imenuje Jan
Gabrielo.
3. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Sprejem sklepov o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 9. 9. 2002 o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2001.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
za naslednje mandatno obdobje.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, za naslednje 4-letno mandatno obdobje, skupščina imenuje Stojana Tramteta,
Heleno Zupančič in predstavnika delavcev.
4. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagani sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
kot sledi: osnovni kapital družbe znaša
155,462.000 SIT in je razdeljen na
155.462 imenskih delnic, v nominalni vrednosti posamezne delnice 1.000 SIT, se
zaradi pokrivanja izgube v skladu s 354. členom ZGD poenostavljeno zmanjša za
95,445.000 SIT tako, da po zmanjšanju
znaša 60,017.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združitvijo delnic. Menjalno razmerje je
0,386055 nove delnice namesto vsake obstoječe. Pri zamenjavi delnic zaradi združitve mora uprava družbe ravnati v skladu z
določbo 351. člena ZGD.
Presečni dan za zamenjavo delnic zaradi
izvedbe združitve delnic je 14 dni po vpisu
sklepa o zmanjšanju v sodni register.
5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in izključitvi prednostne pravice.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagani
sklep o povečanju osnovnega kapitala
družbe z vložki in izključitvi prednostne pravice v predloženem besedilu. Osnovni kapital družbe, ki znaša po zmanjšanju osnov-
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nega kapitala po 4. točki sklepa te skupščine 60,017.000 SIT in je razdeljen na
60.017 imenskih delnic, v nominalni vrednosti posamezne delnice 1.000 SIT, se v
skladu s 310. členom ZGD poveča za
337,570.000 SIT tako, da se poveča za
stvarni vložek družbe A5, d.o.o., Ljubljana,
v predlagani višini. Povečani osnovni kapital
zagotovi A5, d.o.o., Ljubljana s prenosom
svoje denarne terjatve do družbe Hotel Grad
Podvin, d.d., v zameno za 337.570 navadnih delnice, v nominalni višini 1.000 SIT
na delnico.
Emisijska vrednost delnic je enaka njihovemu nominalnemu znesku.
Izključi se prednostna pravica delničarjev do vpisa novih delnic.
6. Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe statuta v predloženem besedilu.
Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejetimi odločitvami na tej seji skupščine in da uskladi
besedilo statuta družbe (osnovni kapital in
delnice) z razmerji, ki bodo nastale z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala, po 4. in 5. sklepu te skupščine.
Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki
oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo
skladno z 31. in 32. točko statuta družbe
pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Družba bo upoštevala
vse prijave, ki bodo prispele na sedež
družbe do vključno 5. 12. 2002. Delničarje
in njihove zastopnike oziroma pooblaščence prosimo, da prevzamejo glasovnice uro
pred zasedanjem.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu ob isti
uri, dne 16. 12. 2002 (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe.
Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica
direktor
Ob-80745
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na
podlagi 3. odstavka 8. člena statuta družbe,
sklicuje
20. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v četrtek, 12. 12. 2002 ob 13. uri
v poslovnih prostorih družbe Korona, Cesta
v Mestni log 88A, I. nadstropje, v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Na predlogu uprave se sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika tega zasedanja skupščine se izvoli Boštjan Škorjak, za preštevalko
glasov pa Jasna Kamenarić. Zasedanju prisostvuje povabljeni notar Jože Dernovšek iz
Ljubljane.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za leto 2001.
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Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina
družbe se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2001 z
dne .....
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in jima
na podlagi 282.a člena ZGD podeli razrešnico.
4. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2001.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček iz poslovnega leta 2001 v znesku
4,526.000 SIT ostane v celoti nerazporejen.
5. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina pooblašča upravo, da za namen iz 2. alinee
prvega odstavka 240. člena ZGD pridobi
lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati10% osnovnega kapitala družbe.
Uprava oblikuje rezerve za lastne delnice v višini ...... SIT.
Rezerve za lastne delnice družbe se oblikujejo iz zneskov čistega dobička preteklih
let.
6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: za revizijo poslovanja družbe v poslovnem letu 2002 se
imenuje revizorska hiša Plus revizija d.o.o.,
iz Ljubljane.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu
družbe vsak delovni dan od 12. do 14. ure
po predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge
za spremembo dnevnega reda sporočijo
upravi družbe pisno v roku 8 dni po objavi
sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan,
ob 14. uri na istem kraju.
Takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na število prisotnih delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
Dr. Boštjan Strmčnik,
direktor
Ob-80746
Na podlagi 43. člena statuta družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., uprava sklicuje
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6. sejo skupščine družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana,
Dimičeva 12,
ki bo v torek, 10. 12. 2002 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna soba v III. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branko
Neffat,
– preštevalca glasov: Igorja Janežiča, Olgo Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Soglasje skupščine k pogodbi o spojitvi delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo in sprejem sklepa o spojitvi družb
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d. in ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo, d.o.o.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
daje soglasje k pogodbi o spojitvi delniške
družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d. in
ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo,
d.o.o., ter sprejme sklep o spojitvi delniške
družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d. in
ZRMK, tehnološki inštitut za graditeljstvo,
d.o.o., s poročilom uprav in revizijskim poročilom o spojitvi, ki ga je izdelal pooblaščeni
revizor Plus Revizija, d.o.o., Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Bežigrad
1, Ljubljana, v priloženem besedilu. Pogodba o spojitvi začne veljati s 1. 1. 2003 oziroma z dnem vpisa v sodni register.
3. Sprejem sklepa o imenovanju zastopnika po 521. členu Zakona o gospodarskih družbah za prevzem delnic prevzemne
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
521. členom Zakona o gospodarskih
družbah skupščina imenuje KDD – Centralno klirinško depotno družbo, d.d., za zastopnika za prevzem delnic prevzemne družbe.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
prevzemne družbe ZRMK holding, d.d.,
predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina imenuje
naslednja člana nadzornega sveta prevzemne družbe ZRMK holding, d.d., predstavnika delničarjev:
1. mag. Boštjana Kralja,
2. Branko Neffat, univ. dipl. prav.,
za mandatno obdobje štirih let.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.,
izvolil novega člana nadzornega sveta prevzemne družbe ZRMK holding, d.d., predstavnika delavcev, za mandatno obdobje štirih let.
5. Sprejem statuta prevzemne družbe
ZRMK holding, d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme statut prevzemne družbe ZRMK
holding, d.d., v predloženem besedilu.
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 objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana
uprava:
mag. Gojmir Černe
Ob-80780
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe Fenolit, d.d., sintetične smole in mase,
uprava sklicuje
7. skupščino delničarjev,
ki bo v prostorih Fenolita, d.d., Breg 22,
Borovnica, dne 9. 12. 2002, ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
potrditev dnevnega reda.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna
telesa skupščine in potrdi se dnevni red.
2. Sklep k 2. točki: bilančni dobiček za
leto 2001 znaša 220,752.009,14 SIT. Celotni bilančni dobiček za leto 2001 v znesku
220,752.009,14 SIT ostane nerazdeljen in
se kot preneseni dobiček prenese za delitev naslednjih letih. Upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2001.
3. Sklep k 3. točki: za revizorja družbe
za poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Plus revizija, d.o.o., Bežigrad 1,
Ljubljana.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za dan 9. 12.
2002 ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za 9. 12. 2002 ob 16.
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 6. 12. 2002 vknjižene v delniško knjigo družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko uresničuje samo tisti delničar, oziroma
zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavil svojo
udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
če na sedež družbe prispe do 7. 12. 2002.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi.
Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v delovnem času od
9. 11. 2002 dalje na sedežu družbe Breg
22, 1353 Borovnica.
Fenolit, d.d., Borovnica
predsednik nadzornega sveta
Oto Erman
direktor
Slavko Žibret
Ob-80890
Na podlagi 41. člena Statuta družbe “Semesadike” Mengeš d.d. direktor družbe
sklicuje
6. skupščino delničarjev,
ki bo 11. 12. 2002 ob 13. uri v prostorih
“Semesadike” Mengeš d.d., Prešernova 35.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi.
3. Uskladitev in razširitev dejavnosti v
družbi (vse dosedanje registrirane dejavnosti se izbrišejo).
Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skladno z novelo F ZGD
se po predlogu uprave spremenijo določbe
statuta. Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa statuta.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena z revidiranim letnim poročilom uprave in
pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejetju letnega poročila za 2001 in podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katerim potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2001.
6. Razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček se razporedi po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
7. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina članom nadzornega sveta se uskladi s predlogom uprave.
8. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2002 imenuje predlagana
revizorska hiša.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti podani v pisni obliki, razumno
utemeljeni in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe v Mengšu,
Prešernova 35, in sicer vsak delovni dan od
9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja le-te.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-

Št.

stilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Semesadike Mengeš d.d.
direktor
Jože Panjan, univ. dipl. inž.

Izvršbe
in zavarovanja
Z 2002/00123
IZ-19003
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2002/00123, ki ga je dne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena z rubežem poslovnega prostora v II. nadstropju na naslovu Ljubljanska
76, Domžale, pisarne št. 24 v izmeri
18,72 m2, pisarne št. 37 v izmeri 18,72 m2,
pisarne št. 38 v izmeri 18,48 m2, pisarne
št. 27 v izmeri 20,25 m2, pisarne št. 28 v
izmeri 20,25 m2, pisarne št. 29 v izmeri
15,81 m2, pisarne št. 30 v izmeri 15,81 m2
in pisarne št. 31 v izmeri 15,81 m2, skupno
143,85 m2
ter
solastnega
deleža
371/1000 skupnih prostorov, ki predstavljajo čajno kuhinjo št. 9 v izmeri 17,24 m2,
malo sejno sobo št. 10 v izmeri 16,68 m2,
veliko sejno sobo št. 11 v izmeri 29,49 m2,
zaprti hodnik v izmeri 41,88 m2, skupno
105,29 m2, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem objektu SPB 1/II faza, zgrajenega na parc. št. 3859, 3860, 3861/1,
3862, 3863/1, 3868, 3869, 3874, 3871,
3870, 3873, 3875, 3872, 3877, 3879,
3878, 3876, 3881, 3882, 3883, 3880/1,
3880/2, 3885, 3884 in 3169, k.o. Domžale, ki je last dolžnika.
Okrožno sodišče v Domžalah
dne 15. 10. 2002
Z 128/2002
IZ-15986
Na podlagi sklepa opr. št. Z 128/2002
z dne 10. 7. 2002 Okrajnega sodišča na
Jesenicah, je stanovanje št. 16, v III. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta talcev 8b, stoječi na parc. št. 309, pripisani sedaj pri vl. št. 894, k.o. Koroška Bela,
v skupni izmeri 77,67 m2, last zastaviteljev
Safeta Peziča, roj. 8. 8. 1945, Kranj, Trboje 51, Tehvide Mesterbašič Pezič, roj. 7. 6.
1946, Jesenice, Tomšičeva 69 in Samira
Peziča, roj. 8. 9. 1976, Jesenice, Cesta
talcev 8b, pridobljeno s prodajno pogodbo
št. ISP 141/92-0 o prodaji stanovanja z
dne 29. 7. 1992 in dodatkom k tej pogodbi
z dne 13. 5. 2002, sklenjenima med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o. in pravnim naslednikom Stanovanjskim skladom
RS, javnim skladom Ljubljana in kupci Safetom Pezičem, Tehvido Mesterbašič Pezič in
Samirom Pezičem, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
do višine neposredno izvršljive denarne terjatve v znesku 33.550 EUR, ki zapade v
plačilo skupaj z obrestmi in pod drugimi
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pogoji in obveznostmi, obročno in dokončno dne 30. 6. 2017.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 9. 2002
Z 200/2002
IZ-18956
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnice Banke Domžale d.d. zaradi
zavarovanja denarne terjatve Vele trgovske
družbe d.d. v višini 200,000.000 SIT s pripadki pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 897/02 z
dne 20. 9. 2002, in sicer na trgovskem
lokalu v trgovsko-stanovanjskem bloku
TSB-5 ob Kranjski cesti v Kamniku, v pritličju dva poslovna prostora, tri skladišča,
dvoje sanitarij, dve garderobi s skupno tlorisno površino 539,85 m2 in klet v izmeri dva
skladiščna prostora tlorisne površine
155,30 m2, tega objekta s pripadajočimi
drugimi pritiklinami v skupni tlorisni izmeri
695,15 m2 tlorisne površine, ki leži na parc.
št. 684/25, vl. št. 886, k.o. Kamnik, in na
parc. št. 318/5, vl. št. 1814 k.o. Kamnik.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrožno sodišče v Kamniku
dne 14. 10. 2002
Z 2002/01781
IZ-18929
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01781 z dne 4. 10. 2002
je bilo dvosobno stanovanje št. 13 v izmeri
57,51 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka, na naslovu Škofjeloška c. 17, Medvode, stoječega na parceli 167/4, k.o. Preska, ki je last dolžnika in zastaviteljice, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 3.
2002, sklenjene s prodajalcema Pavšek Miho in Pavšek Natašo, oba Škofjeloška c. 17,
Medvode, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 4. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,045.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
Z 2002/00823
IZ-18932
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00823 z dne 4. 10. 2002,
je bilo triinpolsobno stanovanje št. 6, v skupni izmeri 117,27 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Igriška 3, v Ljubljani, ki leži na parc. št. 364, vl. št. 15, k.o.
Gradišče, predmestje I, ki je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 3. 2002, s prepovedjo odtujitve in obremenitve ter predkupne pravice, z dnem
4. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg
18, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
Z 2002/01562
IZ-18934
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01562 z dne 4. 10. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 42, v skupni
izmeri 59,18 m2, v V. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Beblerjev trg 6, ki
stoji na parc. št. 1/19, k.o. Nove Jarše, s
pripadajočo kletjo št. 42 in sorazmernim
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deležem skupnih prostorov in naprav ter
stavbišča in funkcionalnega zemljišča stanovanjskega bloka, ki je last zastaviteljev,
na podlagi prodajne pogodbe št.
362-56/91-10 z dne 11. 11. 1991 ter
aneksa z dne 3. 4. 1992 in aneksa št. 2 z
dne 1. 7. 2002, sklenjenih s prodajalko Republiko Slovenijo, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, z dnem 4. 10. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 43.460
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
Z 2002/01715
IZ-18935
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01715 z dne 4. 10. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 47, v IV.
nadstropju večstanovanjskega bloka, v
izmeri 50,33 m2, in pripadajoča shramba v
kleti, na naslovu Preglov trg 1 v Ljubljani,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št. 599/3, 601,
vpisanih pri vl. št. 1069 in na parc. št. 600,
602/1, 597, vpisanih pri vl. št. 558, vse
k.o. Moste, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 1. 2002,
sklenjene med prodajalcem Korać Muradijo, Ravne 9, Tržič in dolžnikom kot kupcem
ter na podlagi aneksa št. 1 h kupoprodajni
pogodbi z dne 21. 1. 2002, sklenjenega
med prodajalcem Korać Muradijo, Ravne
9, Tržič in dolžnikom kot kupcem, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
4. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,822.500 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
Z 2002/01699
IZ-18937
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01699 z dne 4. 10. 2002
je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v 2.
nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Ljubljana, Kebetova ulica 21, v skupni
izmeri 61,59 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 1926/2, vpisana v vl. št. 1535, k.o.
Zgornja Šiška, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 7. 2002, sklenjene
med prodajalcem Žnidaršič Bojanom in dolžnikom ter zastaviteljico kot kupcema, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
4. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
Z 2002/01774
IZ-18938
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01774 z dne 4. 10. 2002,
je bilo stanovanje št. B.M.3, v izmeri
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136,71 m2, v mansardi objekta B v stanovanjsko poslovni soseski BS 4/2 Nove Stožice na Dunajski cesti 194 v Ljubljani ter
shramba z označbo 142/III v izmeri
4,75 m2, v III. kleti objekta, stoječega na
parcelah oziroma delih parcel št. 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 197/1, 398,
399, 400, 401, 402, 403/1, 403/3 in
406, k.o. Stožice, s solastninsko pravico
na skupnih delih, objektih in pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika
in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4413/02 z
dne 16. 4. 2002, sklenjene z Invest Rent,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, kot prodajalcem, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 4. 10. 2002 zarubljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,504.200 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
Z 2002/01188
IZ-18952
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01188 z dne 9. 10. 2002,
so bili trisobno stanovanje z oznako
04C03S v izmeri 82,5 m2, atrij oznake
04C03A v izmeri 47,32 m2, ki leži pred navedenim stanovanjem, shramba oznake
04CS07K v izmeri 7,61 m2, vse v stanovanjskem objektu št. 4, ob Koseškem bajerju v Ljubljani, na naslovu Maleševa 10 in
parkirnega mesta oznake 102P16P, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, vse vpisano na parc. št.
1065/396, vl. št. 1767, k.o. Zgornja Šiška, ki je last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 5. 2002, sklenjene
s prodajalcem CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, z dnem 9. 10. 2002 zarubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2002
Z 2002/01953
IZ-19500
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01953 dne 15. 10.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 76,70 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Maroltova ulica 2 v Ljubljani, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske stavbe, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 1.
1994, sklenjene med Sonjo Dolinar kot
prodajalko ter Janko in Brankom Ambrožičem kot kupcema in na podlagi notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi skupnega
premoženja ter o varstvu in preživljanju
otrok z dne 5. 7. 1996, opr. št. SV
520/96, sklenjenega med dolžnico in
Brankom Ambrožičem, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 15. 10. 2002
zarubljeno v korist upnika Okanović Osmana, Ulica bratov Babnik 77, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini

24.024 EUR v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju NLB, d.d.,
Ljubljana, na dan plačila za EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002
Z 2002/01955
IZ-19509
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01955, ki ga je dne 18. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na enainpolsobnem stanovanju št.
36, v skupni izmeri 46,09 m2, ki se nahaja v
3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ul. Metoda Mikuža 8 v Ljubljani, stoječe
na parc. št. 1294/34, k.o. Bežigrad, skupaj
s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske stavbe, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 1. 2000,
sklenjene z Bogomirjem in Jožico Kos kot
prodajalcema, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnika Okanović Osmana, Ul. bratov Babnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.060 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2002
In 02/00036
IZ-18993
Na podlagi sklepa In 02/00036 z dne
16. 10. 2002, je Okrajno sodišče v Ljutomeru zarubilo parc. št. 750/8, pripisano pri vl. št.
1727, k.o. Ljutomer, na kateri je zgrajena
stanovanjska hiša last dolžnika Kralj Stanislava, ki sestoji iz kuhinje, dnevne sobe, otroške
sobe, spalnice, manjšega WC in hodnika in ki
je v celoti podkletena. Hiša je Marlesov model
501 ter obzidana s fasadno opeko.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 16. 10. 2002
Z 2002/00579
IZ-19016
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00579 z dne
10. 9. 2002, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje, št. 61, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Gregorčičeva 21a,
v skupni izmeri 77,78 m2, ki stoji na parceli
št. 1481, k.o. Maribor-Grad in je last Milana
in Nade Partljič, za vsakega do 1/2 celote,
dne 10. 9. 2002 na naroku zarubljena v
korist upnika Iskratel d.o.o., Kranj, Ljubljanska c. 24/a, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 15.600 EUR v tolarski
protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2002
Z 2002/00197
IZ-19001
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika Božič Marjana, Ljubljana, Miklošičeva c. 15a, proti dolžnici in
zastaviteljici Krneta Marinki, Vrhnika, C. 6.
maja 8, zaradi ustanovitve zastavne pravice,
na naroku dne 14. 10. 2002 sklenilo:
na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik iz Ljubljane, Šmartinska c. 111, z dne
20. 5. 2002, pod opr. št. SV 1014/02, se
dovoli in opravi zaradi zavarovanja izvršljive
denarne terjatve upnika Božič Marjana, Miklošičeva c. 15a, Ljubljana, proti dolžnici
Marinki Krneta, Vrhnika, C. 6. maja 8, zara-
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di zavarovanja terjatve 25.000 EUR in ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih
upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, katere lastnica je Krneta Marinka, Vrhnika, C. 6. maja 8, v celoti, ki jo je
kot kupec pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 7. 2001, sklenjene z RS,
Ministrstvom za obrambo kot prodajalcem,
ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje
št. 6, v izmeri 55,99 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju večstanovanjske hiše na
Vrhniki, Cesta 6. maja 8, stoječi na parc. št.
767, k.o. Vrhnika, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču, potrebnem za redno rabo stavbe.
Z rubežem pridobi upnik zastavno pravico skladno z 254. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju.
Na pogodbi, s katero je dolžnica in zastaviteljica pridobila nepremičnino, in sicer prodajni pogodbi z dne 12. 7. 2001, se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank in se dolžnici in zastaviteljici prepoveduje odtujitev in obremenitev
nepremičnine brez soglasja upnika.
Prodajna pogodba z dne 12. 7. 2001 v
originalu se izroči v hrambo upniku. Sklep o
rubežu se razglasi tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 10. 2002
Z 2002/00156
IZ-18999
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo
zastopa Katarina Juvančič, univ. dipl. prav.,
proti dolžniku Tkavc Marjanu, Ljubljana, Tbilisijska ulica 138 in zastaviteljici Kraigher
Tkavc Ani, Tbilisijska ulica 138, Ljubljana,
zaradi ustanovitve zastavne pravice, na naroku dne 20. 9. 2002 sklenilo:
na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Košak Mira iz Ljubljane, Trg republike 3, z dne 18. 7. 2002,
pod opr. št. SV 1732/02 se dovoli in opravi
zaradi zavarovanja izvršljive denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, proti dolžniku
Tkavc Marjanu, Ljubljana, Tbilisijska 138,
zaradi zavarovanja terjatve 5,500.000 SIT z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala 4,25% letno in z drugimi pripadki ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o kreditu št. 010-8596/56 z dne
10. 7. 2002, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, katere lastnika sta
dolžnik Tkavc Marjan, Tbilisijska 138, Ljubljana, do 20/100 in zastaviteljica Kraigher
Tkavc Ana, Tbilisijska 138, Ljubljana, do
18/100, ki sta jo kot kupca pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 7. 2002, sklenjene s Kogovšek Matjažem in Kogovšek Janjo, oba Homec, V.
ulica 6, Radomlje, kot prodajalcema, ki v
naravi predstavlja triinpolsobno stanovanje,
št. 7, v izmeri 83,81 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Logatcu, Jačka
2b, stoječem na parc. št. 1611/32, vpisani
pri vl. št. 1270, k.o. Dolenji Logatec, s solastninsko pravico na skupnih objektih, de-

Št.

lih, napravah in pripadajočem funkcionalnem zemljišču.
Z rubežem pridobi upnica zastavno pravico skladno z 254. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Na pogodbi, s katero sta dolžnik in zastaviteljica pridobila nepremičnino, in sicer
kupoprodajni pogodbi z dne 10. 7. 2002,
se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank in se dolžniku in zastaviteljici prepoveduje odtujitev
in obremenitev nepremičnine brez soglasja
upnika.
Kupoprodajna pogodba z dne 10. 7.
2002 v originalu se izroči v hrambo upnici.
Sklep o rubežu se razglasi tudi na sodni
deski.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 10. 2002
IZ-80782
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1213/2002 z dne
29. 10. 2002, je bil poslovni prostor – lokal
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta
“B“ Pristan v Mariboru, Dravska ul. 007,
stoječ na parc. št. 2181/3, k.o. Maribor-grad, v neto izmeri 46 m2, kar je razvidno iz originalne kupoprodajne pogodbe
(brez številke) z dne 20. 8. 2002, zastavljen v korist upnice Abanke d.d. Ljubljana,
Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6b,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,300.000 SIT s pripadki.
IZ-80783
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1216/2002 z dne
29. 10. 2002, je bilo štirisobno stanovanje
št. 1 v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Gregorčičeva 005, v skupni izmeri
82,04 m2, ki stoji na parceli št. 1322, katastrska občina Maribor-grad, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih in napravah, ki
služijo stavbi kot celoti ter pripadajočem
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja Kos Erika, stanujočega Cankarjeva ul. 025, na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 4. 1996,
sklenjene s Camplin Francem, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29,000.000 SIT s pripadki.
IZ-80784
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 947/02 z dne 28. 10.
2002, je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 13, v izmeri 35,58 m2, s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo) površine
1,80 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Šercerjeve brigade 22, last zastaviteljice Darje Ajnihar, stan. Na preloge 7, Rogoza, Miklavž
na Dravskem polju in Jelice Ajnihar, stan.
Cesta v Skoke 41, Rogoza, Miklavž na Dravskem polju, vsake do 1/2, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 17. 6. 1998,
s prodajalcema Milovanom in Nado Narić,
zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Republika Avstri-
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ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7.000 EUR s pripadki.
IZ-80785
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 958/02 z dne 29. 10.
2002, so nepremičnine, pisarne št. 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, sanitarije št. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
shrambe št. 16, 18, 19, hodnik št. 51, del
vetrolova št. 49 in del avle št. 50, ki se
nahajajo v pritličju poslovne stavbe na parc.
št. 2531/23, vpisani v vl. št. 3053, k.o.
Tezno, last dolžnika Mikrosag-Nova svetovanje in gradbeništvo d.o.o., Maribor, Smetanova ulica 33, na podlagi prodajne pogodbe št. PN/01-012 z dne 17. 12. 2001
in dodatka z dne 28. 10. 2002, sklenjene s
prodajalko Tovarno vozil Maribor, d.o.o.,
Maribor, zastavljene v korist upnika Karntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 235.000
EUR s pripadki.
IZ-80786
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 967/02 z dne 30. 10.
2002, sta nepremičnini, stanovanje št. 3 v
izmeri 80,19 m2 v I. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Kajuhova ulica 5, stoječe
na parc. št. 1294, vpisani v vl. št. 1404, k.o.
Koroška in poslovni lokal v skupni izmeri
112,39 m2 v stanovanjskem objektu “B“ v
Smetanovi ulici, Maribor, stoječem na parc.
št. 1513, vpisani v vl. št. 1334, k.o. Koroška
vrata, last zastavitelja Ernesta Sagadinja,
stan. Kajuhova ul. 5, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe št. 675/94, sklenjene s
prodajalcem Stanovanjskim skladom občine
Maribor dne 2. 12. 1994 in na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor
dne 29. 4. 1987, zastavljene v korist upnika
Karntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 235.000
EUR s pripadki.
IZ-80787
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1769/2002 z dne 5. 11. 2002,
je stanovanje št. 25, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Kranju, Planina
26, v skupni izmeri 53,40 m2, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 7.
2002, last dolžnika in zastavitelja Slavka Kondiča iz Kranja, Planina 26, zastavljeno v korist upnika Sava Tires d.o.o. iz Kranja, Škofjeloška c. 6, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 1,341.024 SIT z obrestmi
v višini TOM + 3% in pripadki.
IZ-80788
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1770/2002 z dne 5. 11.
2002, je stanovanje ki se nahaja v podstrešju stanovanjske hiše v Kranju, Savska c.
20, v skupni izmeri 37,70 m2, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 10.
2002, last dolžnika in zastavitelja Sejdić Sla-
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voljuba iz Kranja, Delavska c. 26, zastavljeno v korist upnika Sava Tires d.o.o. iz Kranja, Škofjeloška c. 6, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 1,000.000 SIT z
obrestmi v višini TOM + 3% in pripadki.
IZ-80789
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. SV 601/02 z dne 30. 10.
2002, je bilo štirisobno stanovanje v pritličju
zgradbe S2-P-1 na naslovu Ljubljanska cesta 13 F, stoječe na parc. št. 111/8 k.o.
Trzin, v prodajni površini 79,70 m2, z atrijem
40,86 m2, kletnim prostorom 7,27 m2 in parkirnim mestom št. 237 v kletni etaži, s pripadajočim idealnim solastninskim deležem celotnega objekta in stavbišča, kar vse je last
dolžnika in zastavitelja Jožeta Pečečnika na
temelju prodajne pogodbe št. 421/02, sklenjene 23. 10. 2002 in dodatka št. 1 z dne
30. 10. 2002, s prodajalcem Kraški zidar
d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana in IN.CO
invest, podjetje za pripravo in izvedbo investicij d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice N LB d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 19,000.000 SIT s p.p.
IZ-80790
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane
opr. št. SV 1802/02 z dne 29. 10. 2002, je
bilo stanovanje št. 2 v skupni izmeri 70,27 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši v Ljubljani,
Tržna ulica 3, stoječi na parc. št. 1047 k.o.
Stara Cerkev, last zastaviteljice Legat Vlaste,
zastavljeno v korist upnika Orion LTD d.o.o.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3.378,24 EUR s pripadki.
IZ-80791
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 1803/02 z dne 29. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 9 v izmeri
60,27 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Ljubljani, Viška cesta 69, stoječi na parc.
št. 1541 k.o. Vič, last zastaviteljice Arko
Jelke, zastavljeno v korist upnika Orion LTD
d.o.o. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2.256 EUR s pripadki.
IZ-80792
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljubljane opr. št. SV 1821/02 z dne 4. 11.
2002, je bil del poslovnega prostora v skupni izmeri 340,90 m2, in sicer 40 m2, ki se
nahaja na naslovu Adamičeva cesta 3 a,
Grosuplje, v sklopu stanovanjskih stavb stoječih na parc. št. 1207/5 – stanovanjska
stavba 319 m2, parc. št. 1207/6 – stanovanjska stavba 396 m2 ter parc. št. 1209/2
– dvorišče 2927 m2, vse k.o. Grosuplje –
naselje, last zastavitelja Računovodski servis Kastelec Drago s.p., zastavljen v korist
upnika Raiffeisen Krekova banka d.d. za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
IZ-80793
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 1831/02 z dne 4. 11.
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2002, je bilo enosobno stanovanje št. 25 v
skupni izmeri 36 m2, ki se nahaja v II.nadstropju objekta E 1 na naslovu Črtomirova
ulica 31, Ljubljana, stoječega na zemljišču
parc. št. 1794/1 k.o. Bežigrad, zastavljeno
v korist upnika Šteblaj Slavkota za zavarovanje denarne terjatve v višini 7.056 EUR s
pripadki.
IZ-80794
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane opr. št. SV-3974/2002 z dne 30. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 11, v
izmeri 57,51 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega objekta v hiši na naslovu
Beblerjev trg 14, Ljubljana stoječega na
parc. št. 1/11, vpisane pri vl. št. 2, k.o.
Nove Jarše, ki ga je pridobil na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 10. 2002,
sklenjene med Ivanom Gosaričem, Linhartova 78, Ljubljana kot prodajalcem in podjetjem Ronex, d.o.o., kot kupcem, zastavljeno v korist upnika PBS d.d., Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 17,500.000 SIT s pripadki.
IZ-80795
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 999/02 z dne 25. 10.
2002, je bil poslovni prostor v izmeri
39,50 m2 nad objektom podzemnih parkirišč med objektom B1 in prostorom za
upravljanje podzemnih parkirišč v ureditvenem območju BS 1/5, KS Koroški partizani
v občini Ljubljana Bežigrad, v lasti zastavnih
dolžnikov Janeza Grošlja in Nevenke Schiffrer Grošelj, oba Jarška cesta 29, Spodnje
Jarše, Domžale, na podlagi prodajne pogodbe št. 12/94 BS, sklenjene dne 9. 1.
1995 s prodajalcem Imos, Združena industrijska gradbena podjetja, d.d., Ljubljana, Linhartova 11 a, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,900.000 SIT s pp.
Iz-80799
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. SV 459/02 z dne 29. 10. 2002,
je bilo stanovanje št. 22, ki se nahaja v četrti
etaži večnadstropne hiše v Ptuju, Ul. 25.
maja 9, v skupni izmeri 82,25 m2, last dolžnice Nine Mileusnić, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 9. 9. 2002 s prodajalcema Savić Momčilom in Savić Lidijo,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.
Podružnice Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,850.000 SIT, s pripadki.”
IZ-80800
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
761/02 z dne 29. 10. 2002, je bilo stanovanje številka 1 v pritličju v V. vhodu objekta
z nazivom poslovno stanovanjski objekt Trate v Gornji Radgoni, stanovanje številka 1/P
z oznako 2.a v velikosti 63,54 m2, last dolžnika in zastavitelja, ki je bilo pridobljeno s
kupoprodajno pogodbo 14/2002 – POM,
sklenjeno dne 27. 8. 2002 z prodajalcem

SGP Pomgrad d.d., zastavljeno v korist
upnika Raiffeisen Krekova banka d.d. Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
67,161.509,63 SIT s pripadki.
IZ-80801
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1266/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo zastavljeno stanovanje št. 50 v skupni izmeri 65,48 m2 v VI.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Brodarjev trg 11, ki stoji na parc. št.
1184/3 in 1183/2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo objektu
kot celoti ter na funkcionalnem zemljišču,
ki je last zastavitelja Flek Franca, Brodarjev trg 7, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 2002 in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 23. 10.
2002, sklenjenih s prodajalko Petrović Živko, Ljubljana, Brodarjev trg 11. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,450.000 SIT
s pripadki.
IZ-80803
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opravilna številka SV 1060/2002
z dne 25. 10. 2002, je stanovanje številka
3, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru,
Prešernova ulica 18, v skupni izmeri
110,48 m2, ki stoji na parceli številka 1003,
pripisani pri vložni številki 543 k.o. Maribor
Grad, katerega lastnik je zastavitelj Planinšec Daniel, stanujoč Limbuš, Ulica 30. maja
22, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem Matel Erihom, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 17,900.000 SIT s pp.
IZ-80804
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1071/2002 z dne 29. 10. 2002, je trisobno stanovanje z oznako S4.M.01, številka
stanovanja 9, v izmeri 109,4 m2, v V. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z oznako 108, v izmeri 2,63 m2 v drugi podzemni kletni etaži ter parkirnim mestom z
oznako G099 v prvi podzemni etaži stanovanjsko poslovnega objekta Betnavska 3 v
Mariboru, na območju med ulicami Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na parcelah številka 837, 836, 835, 832, 822/2, 825/2,
824/2, 827/2, vse k.o. Maribor Tabor, katerega lastnica je dolžnica ter zastaviteljica
Cvelbar Bek Renata, stanujoča Ljubljana,
Tržaška cesta 47, na podlagi prodajne pogodbe številka 219 z dne 17. 10. 2002,
sklenjene s prodajalko KBM Invest, družbo
za investiranje v nepremičnine d.o.o., zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 22,500.000 SIT s pp.
IZ-80805
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
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iz Maribora, opravilna številka SV
1085/2002 z dne 4. 11. 2002, je poslovni
prostor številka 5 P v prvem nadstropju objekta Ulica Vita Kraigherja 8, Maribor, ki
meri 110,99 m2, ki stoji na parcelah številka 1705 in številka 1706, ki sta pripisani pri
vložni številki 866 k.o Maribor Grad, katerega lastnik je zastavitelj Ketiš Andrej, stanujoč Kamnica, Nad čreto 46, na podlagi prodajne pogodbe številka 36101-229/2002
2001 MK z dne 30. 10. 2002, sklenjene s
prodajalko Mestno občino Maribor, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59,000.000 EUR s
pp. v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-80806
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1002/02 z dne 30. 10.
2002, so bile zastavljene v korist upnika
Raiffeisenbank Gleisdorf, registrirane zadruge z omejenim jamstvom iz Republike
Avstrije, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 110.000 EUR s pripadki, nepremičnine, ki se vse nahajajo v Mariboru, na
naslovu Glavni trg 17b, na parc. št.
1741/2, k.o. Maribor Grad, v drugem nadstropju, in sicer:
– poslovni prostor, pisarna št. 239/II, v
izmeri 40,65 m2, last dolžnika Feku d.o.o.,
Maribor, pridobljen s prodajno pogodbo,
sklenjeno dne 7. 9. 1994 z Birostroj Computers p.o. Maribor,
– poslovni prostor, pisarna št. 239, v
izmeri 24,48 m2, last dolžnika Alojza Ferlana iz Maribora, Hrenova ul. 16 in Zdenke
Kužner iz Malgajeve ul. 15, Maribor, pridobljen s prodajno pogodbo, sklenjeno
dne 10. 12. 1993 z Birostroj p.o. Maribor,
– poslovni prostor, pisarna št. 233 in
pisarna št. 238, v skupni izmeri 68,37 m2,
last dolžnika Alojza Ferlana iz Maribora, Hrenova ul. 16, pridobljeni s prodajno pogodbo, sklenjeno dne 14. 7. 1995 z družbo
TOPING d.o.o. iz Maribora,
– pisarna št. 240/a v izmeri 27,93 m2,
last Alojza Ferlana, Hrenova ul. 16, Maribor
in Zdenke Kužner, Malgajeva ul. 15, Maribor, prodobljena s prodajno pogodbo, sklenjeno dne 12. 1. 1994 z Zvezdano Bažec
iz Limbuša, Olgo Semelbauer iz Maribora,
Ivanko Knez iz Maribora, Duško Krumpl iz
Maribora, Zvezdano Krajnc iz Kamnice, Jožetom Lačnom iz Maribora in Vlasto Šonaj iz
Maribora,
– pisarna št. 234 v izmeri 22,88 m2,
last Alojza Ferlana, Hrenova ul. 16, Maribor, pridobljena s prodajno pogodbo, sklenjeno 10. 3. 1995 z družbo Topbiro d.o.o.
Maribor,
– pisarna št. 236 v izmeri 23,62 m2, last
Alojza Ferlana, Hrenova ulica 16, Maribor,
pridobljena s prodajno pogodbo, sklenjeno
dne 10. 3. 1995 z družbo Topbiro d.o.o.
Maribor,
– pisarna št. 240 v izmeri 28,67 m2, last
Alojza Ferlana, Hrenova ul. 16, Maribor, pridobljena s prodajno pogodbo, sklenjeno
dne 17. 8. 1994 z Aleksandrom Arsenovičom iz Maribora,
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– pisarna št. 241 v izmeri 23,48 m2, last
Alojza Ferlana, Hrenova ul. 16, Maribor in
Zdenke Kužner, Malgajeva ul. 15, Maribor,
pridobljena s prodajno pogodbo, sklenjeno
dne 20. 4. 1994 z Radetom Hercegom in
Maribora, Marto Mesiček iz Maribora, Bojanom Bonjacem iz Peker in Francem Remškom iz Peker,
– pisarna št. 239 a v izmeri 66,28 m2,
last Alojza Ferlana, Hrenova ulica 16, Maribor in Zdenke Kužner, Malgajeva ul. 15,
Maribor, pridobljena s prodajno pogodbo,
sklenjeno dne 5. 1. 1994, sklenjeno z Birostrojem p.o. Maribor.
IZ-80797
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1516/02 z dne
4. 11. 2002 je bila nevknjižena nepremičnina trisobno stanovanje številka 7 v stanovanjskem stolpiču S-4 v soseski Kremenca,
v izmeri 78,18 kvadratnih metrov, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka
Stjenkova 8, Postojna, stoječega na novo
nastali parceli številka 1028, katastrska občina Postojna. Stanovanje obsega kuhinjo v
izmeri 11,80 kvadratnih metrov, sobe v
izmeri 17,80 kvadratnih metrov, sobe v
izmeri 14,10 kvadratnih metrov ter sobe v
izmeri 12,15 kvadratnih metrov, shrambo v
izmeri 1,15 kvadratnih metrov, kopalnico v
izmeri 3,94 kvadratnih metrov, stranišče v
izmeri 2,03 kvadratnih metrov, predsobo v
izmeri 8,65 kvadratnih metrov, balkon v
izmeri 3,32 kvadratnih metrov ter klet v
izmeri 3,24 kvadratnih metrov, zastavljeno v
korist delniške družbe Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska 140, v zavarovanje denarne
terjatve v višini 37.200 EUR ter pripadki,
kot določeno v pogodbi o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo številka
356097001 z dne 2. 10. 2002, s klavzulo
izvršljivosti in je sestavni del notarskega zapisa, z zapadlostjo 30. 11. 2017.
IZ-80798
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, iz Ljubljane, opr. št. 1876/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 12, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, Rožičeva ulica 9, v skupni izmeri
44,92 m2, last dolžnice in zastaviteljice Vladke Mandelj Šabić na podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne 22. 10. 1999, z Ireno
Heide kot darovalko in Vladko Mandelj
Šabić kot obdarjenko, zastavljeno v korist
upnikov Srečka Stabusa in Danijela Grajžla,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,400.000 SIT s pripadki.
IZ-80802
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-652/02 z dne 24. 10.
2002, so bili poslovni prostori, ki so na
podlagi prodajne pogodbe št. 125/94 z dne
20. 5. 1994 in prodajne pogodbe štev.
128/01 z dne 21. 2. 2001, last PIA, d.o.o.,
Velenje, Efenkova 61, 3320 Velenje, in sicer poslovni prostor št. 417 v neto koristni
površini 36,50 m2, poslovni prostor štev.
416 in poslovni prostor štev. 418 v skupni
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neto površini 56,61 m2, ki se vsi nahajajo v
4. nadstropju stolpiča C kompleksa Dijaškega doma CSŠ Velenje, Efenkova 61,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-80887
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 1015/02 z dne 4. 11.
2002, je bil lokal št. 8, v izmeri 54,12 m2,
ki se nahaja v objektu Trgovsko poslovni
objekt Ljubljanska ul. 42, v Srednješolskem
centru v Mariboru, na parc. št. 1609/1 in
1609/20, obe pripisani pri vl. št. 1998,
k.o. Tabor, last zastavitelja Aleksandra Podrekarja, s.p. Adventus, zastopanje in trgovina, Ljubljanska 60, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 4075-743/RB,
sklenjene dne 21. 12. 2000, s Stavbar –
IGM d.d., Miklavška 40, Hoče, zastavljen v
korist upnice Posojilnice - Bank Železna Kapla, registrirana zadruga z omejenim jamstvom iz Republike Avstrije s sedežem v
Železni Kapli 67, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.960 EUR s pripadki.
IZ-80889
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 931/02 z dne 23. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 6, v
izmeri 57,55 m2 v stanovanjski hiši na naslovu Ig 444, ki stoji na parc. št. 1857/6, s
kletjo in solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
hiše, last dolžnice in zastaviteljice Mirjane
Slavković, rojene 14. 1. 1957, prebivališče
Ig 444, ki je bilo pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 708 z dne 2. 10.
1992 in aneksa št 1 z dne 14. 2. 2002, od
prodajalke Republike Slovenije, zastavljeno
v korist upnika Slavka Šteblaja, rojenega
23. 5. 1967, prebivališče Ljubljana, Pregljeva ulica 15, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 10.332 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjanlniškem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila z obrestmi in stroški.
IZ-80891
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2407/02, je bilo
stanovanje v stanovanjski stavbi v Kranjski
Gori, Podbreg 25, št. PS 2 v pritličju, v
skupni izmeri 40,45 m2, s shrambo št. 2 v
izmeri 2,32 m2, garažnim mestom št. 2 v
izmeri 12 m2 v kleti objekta in zunanjim
parkirnim mestom št. 2 na parc. št. 103
k.o. Kranjska Gora, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, stoječe na parcelah št.
102, 203, 118, vl. št. 702 k.o. Kranjska
Gora, last dolžnika Milana Perovića in zastaviteljice Renate Perović iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
1. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem Bankina d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 185/2002-8
S-80595
To sodišče je s sklepom St 185/2002
dne 25. 10. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom IDA Trgovina d.o.o.,
Kamnik pod Krimom 115, Preserje, matična številka: 5716721, št. registrskega
vložka 12077300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 1. 2003 ob 12.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2002
St 45/2002
S-80596
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom I.P.C. Holding d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103, za dne 2. 12. 2002
ob 13. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313, med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2002
St 145/2002
S-80597
To sodišče je s sklepom opr. št. St
145/2002 dne 25. 10. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Elia d.o.o.,
Šklendrovec 39, Zagorje ob Savi, matična številka: 5736153, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2002
St 155/2002
S-80598
To sodišče je s sklepom opr. št. St
155/2002 z dne 25. 10. 2002 začelo stečajni postopek nad podjetjem GZ Maribor Geodetske dejavnosti, Organizacija za
izvajanje strokovnih operativnih ter drugih strokovno tehničnih del d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 12.
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Odslej se dolžnikova firma glasi GZ Maribor - Geodetske dejavnosti, Organizacija
za izvajanje strokovnih operativnih ter drugih strokovno tehničnih del d.o.o. – v stečaju, Maribor, Partizanska cesta 12, njegova matična številka je 5066387, šifra dejavnosti pa 74.201.
Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan. Bezenškova 74, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva, ko je bil oklic o
začetku stečajnega postopka objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 1.
2003 ob 9. uri v sobi št. 240 tega sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 25. 10.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2002
St 55/2000
S-80919
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi MTT Tkanine d.o.o. - v stečaju, Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19,
dne 20. 12. 2002 v sobi št. 253 ob 9. uri
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev. Upniki lahko vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev v pisarni gospodarskega oddelka naslovnega sodišča (soba
št. 217) vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2002
St 21/2002
S-80599
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Avto Fekonja d.o.o., Prodajni servisni center, Pohorska cesta 17/b, Radlje ob Dravi, matična številka 5888590,
šifra dejavnosti G 50.102.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Avto
Fekonja d.o.o., prodajni servisni center,
Pohorska 17/b, Radlje ob Dravi – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
19. 2. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar
največ 38.000 SIT.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje

dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 28. 10.
2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 10. 2002
St 20/2002-17
S-80600
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Farič, turizem, gostinstvo, trgovina
d.o.o., Slovenska 41, Murska Sobota – v
stečaju zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev dne
2. 12. 2002 ob 12.30 pri tukajšnjem sodišču, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 10. 2002
St 10/93-177
S-80601
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Blisk Industrijsko, montažno podjetje d.o.o., Murska Sobota – v stečaju,
Bjedičeva 3, se zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 10. 2002
St 10/95
S-80665
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Meblo Infra, Podjetje
za informatiko, finance in računovodstvo, d.d. - v stečaju, Industrijska 5, Nova Gorica, zunaj naroka dne 30. 10. 2002
sklenilo:
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Meblo Infra, Podjetje za informatiko,
finance in računovodstvo, d.d., Industrijska
5, Nova Gorica, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici v vl. št.
10181900.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 10. 2002
St 41/2002
S-80666
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad VIBIS d.o.o. Maribor, Ul. Kragujevških žrtev 10, Maribor, dne 15. 11. 2002
ob 11. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2002
St 32/2002
S-80751
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Tritrade d.o.o., Vaše 29a, Medvode za dne 9. 12. 2002, ob 12.15 v sobi
368/III tega sodišča razpisuje 2. narok za
preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2002
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1999/08253
SR-18984
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, zoper dolžnika Branka Grdena, Zaloška 78,
Ljubljana, zaradi izterjave 572.326,60 SIT
s pp, dne 23. 9. 2002 sklenilo:
dolžniku Branku Grdenu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Mihaela Šuštarja, Trubarejva 24 iz
Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2002

Oklici dedičem
I D 408/97
OD-18980
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pok. Mari Dolinschek,
roj. 2. 10. 1917, nazadnje stan. Maribor,
Ul. Moše Pijade 33, umrli 4. 2. 1997.
Sodišče poziva vse dediče in vse, ki bi
karkoli vedeli o dedičih pokojne, da to sporočijo sodišču. Eno leto po objavi tega oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2002

Kolektivni delovni spori
Kd 3/2002
K-18123
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem – Sindikat delavcev trgovine Slovenija Sava Trade Ljubljana, Cesta v Mestni
log 90, Ljubljana in nasprotnima udeležencema Volilna komisija za izvolitev Sveta delavcev družbe Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana in Svet delavcev Sava
Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana, zaradi razveljavitev volitev v svet.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan 22. 11.
2002 ob 8.30 v sobi št. 7/III nad. Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.

Št.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 3. 10.
2002.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
LJUBLJANA
Srg 08318/2002
Rg-18961
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
ENCO - PROJEKTI, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 14, objavlja sklep:
ENCO - PROJEKTI, d.o.o., Ljubljana,
Komenskega 14, reg. št. vl. 1/32273/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 9. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Enconet Consulting GES
M.B.H., Wien, Auhofstrasse 58, z ustanovitvenim kapitalom 2,500.000 SIT ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2002

MARIBOR
Srg 2087/2002
Rg-19485
Družba SPEXIM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Koroška
cesta 63, Maribor, reg. št. vl.
1/10531-00, katere družbenik je Savić Petar, Koroška cesta 63, Maribor, po sklepu
družbenika družbe z dne 8. 8. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Savić Petar.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2002

NOVA GORICA
Srg 998/2002
Rg-19488
Družba ZORN & Z, notranja in zunanja
trgovina, Šempeter pri Gorici d.o.o., s
sedežem Ulica Nikola Tesle 15, Šempe-
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ter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-01072-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 18. 9. 2002.
Ustanoviteljica družbe je Zorn Anastazija, Trg 65, 5292 Renče, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 10. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Sečnik, proizvodnja trženje in storitve
d.o.o., Idrijska 5, 1360 Vrhnika, preklicuje
štampiljko z naslednjo vsebino: SEČNIK PROIZVODNJA, TRŽENJE IN STORITVE, D.O.O.,
IDRIJSKA CESTA 5, VRHNIKA. Ob-80754
TIPA - ŽAGAR & CO.d.n.o., Primožičeva
1, Ljubljana-Črnuče, štampiljko pravokotne
oblike, rdeče barve z napisom TIPA - ŽAGAR
6 Co. d.n. o. LJUBLJANA, v velikosti 7,5 x
6,5 cm. gnq-103884

Priglasitveni list
Čop Joži s.p., Šentvid pri Stični 12, Šentvid pri Stični, priglasitveni list, opravilna št.
09-0350/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gny-103851
Gabrovšek Sonja, Kamnogoriška 60, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032839/0591/01-37/1995 in obrtno dovoljenje, izdana dne 8. 8. 1995.
gnd-103697
Gorjanc Ema, Smledniška 13, Kranj, priglasitveni list, opravilna št. 58-0329/94, izdan dne 21. 12. 1994. gnh-103589
Hojnik Anton s. p., Aškerčeva 1, Zgornja
Polskava, priglasitveni list, opravilna št. 500545/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnh-103614
Jurinčič Vlado s.p., Mesnica in delikatesa
na Ogrlici, Ferrarska 19, Koper - Capodistria,
priglasitveni list, opravilna št. 17/03-2520/98,
izdan dne 15. 12. 1998. gno-103615
Likar Lado, Vipavski Križ 6, Ajdovščina,
priglasitveni list, opravilna št. 01-0652/94,
izdan dne 29. 12. 1994. gns-103653
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Mantel Mateja s.p., Kovinski izdelki Mantel, Partizanska pot 3/a, Litija, priglasitveni
list, opravilna št. 23-0036/94, matična št.
5129586, izdan dne 1. 5. 1994.
gnk-103586
Rataj Irena s. p., Ažbetova 26, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1980/94,
izdan dne 29. 12. 1994. gni-103588
Runtič Jelka, Snežniška 12, Pivka, priglasitveni list, opravilna št. 41-353/94, izdan
dne 2. 6. 1994. gni-103663
Slukan Ivan s. p., Gradbeništvo, Uskoška
ul. 72, Miklavž na Dravskem polju, obrtno
dovoljenje, št. 065166/6369/02-74/2001.
gnk-103590
Šibila Stanislav s.p., Avtoprevozništvo,
Sela 10/a, Lovrenc na Dravskem polju, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
045367/0326/00-52/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnv-103854
Šlamberger Jože, Ptujska 65, Rače, obrtno dovoljenje, št. 048496/3609/0074/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gnh-103664
Štrukelj Janez s.p., Vavpotičeva 3, Novo
mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011791/0433/00-48/1995 in obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnn-103658
Šušteršič Vili, Zg. Bitnje 103, Žabnica,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1702/95,
izdan dne 1. 1. 1995 in 20. 12. 1995.
gnp-103656
Žibert Gizela, Miklošičeva ulica 1, Domžale, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
002233/2230/00-16/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnv-103675

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Mesec Marija, Sp. Bitnje 25/a, Žabnica,
potni list, št. P 000238486. gnf-103741
Petković Slavica, Na jami 7, Ljubljana,
potni list, št. P00101670. gnm-103584
Ribič Uroš, Zgornja Senica 22, Medvode, potni list, št. P00331185. gnt-103677
Rogač Viljem, Nuskova 13, Rogašovci,
potni list, št. P00215424. gnl-103710
Roth Maša, Češča vas 3/a, Novo mesto,
potni list, št. P00763189. gnf-103916
Rugelj Luka, Na jami 7, Ljubljana, potni
list, št. P 00009081. gnl-103585
Skopec Renato, Steinstrasse 26, 74072
Heilbronn, potni list, št. P00190704.
gnk-103690
Šeligo Klavdija, Zg. Gabrnik 20, Podplat,
potni list, št. BA 863384, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnk-103561
Šikman Vita, Krimska 3, Ljubljana, potni
list, št. P00418051. gnz-103696
Šubelj Jerneja, Podmolniška cesta 18,
Ljubljana-Dobrunje,
potni
list,
št.
P00741776. gnq-103855
Timarac Milovan, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P00153889. gnx-103873
Vereš Jože, Prosenjakovci 24, Prosenjakovci - Partosfalva, potni list, št. P00050950.
gni-103713
Vrabec Matjaž, Završe pri Grobelnem
11/b, Grobelno, potni list, št. CA 017175,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-103620
Vujović Suzana, Šišenska 38, Ljubljana,
potni list, št. P00714086. gni-103538
Zupet Robert, Na vrtnariji 10/b, Vrhnika,
potni list, št. P00776383. gnq-103534

Osebne izkaznice
Potne listine
Barl Marko, Celjska 36, Slovenj Gradec,
potni list, št. P00820414. gne-103567
Batagelj Branko, Lavričeva cesta 27, Ajdovščina, potni list, št. P00534591.
gnn-103583
Bogataj Janez, Račeva 17/a, Žiri, potni
list, št. P00493472. gnu-103676
Bogolin Jože, Delavska ulica 6, Senovo,
potni list, št. P00485298. gnz-103571
Gašič Robert, Budičinova ulica 6, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 131142, izdala UE Koper. gnl-103735
Gomzi Elvira, Josef-Kohtes Strasse 22,
40670 Meerbusch, Nemčija, potni list, št.
P00080147. gnk-103686
Jelen Stanislav, Gotovlje 106/g, Žalec,
potni list, št. P000621227. gnp-103581
Juvančič Snežana, Vinska cesta 1, Zagorje ob Savi, potni list, št. P00034548.
gnr-103929
Kren Aldo, Šempas 184/a, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 91711, izdala
UE Nova Gorica. gnh-103914
Kumer Primož, Na zelenici 4, Prebold,
potni list, št. P0013822. gnx-103723
Lipičnik Jani, Gaj 4, Straža, potni list, št.
P00451193. gnj-103712
Ljuboja Stojan, Celovška cesta 264, Ljubljana, potni list, št. P00742165.
gnv-103525
Matanović Miro, Frankovo naselje 41,
Škofja Loka, potni list, št. P00096975.
gnf-103941

Agatić Mato, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 835076. gnq-103930
Artnak Tina, Cesta Cirila Kosmača 53/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 819531.
gng-103890
Artnak Živa, Cesta Cirila Kosmača 53/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 933248.
gne-103892
Ašanin Vojislav, Cesta 1. maja 67, Kranj,
osebno izkaznico, št. 853961. gnz-103621
Auda Matej, Vir, Bevkova ulica 5, Domžale, osebno izkaznico, št. 778866.
gnc-103769
Babšek Gertruda, V Mlinu 35, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 265247.
gnr-103729
Badalič Kočevar Martina, Šempas 61/c,
Šempas, osebno izkaznico, št. 638650.
gnh-103918
Ban Žan, Peruzzijeva 95, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1375029. gnw-103624
Benković Davor, Kržišnikova 2/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 804559.
gnw-103674
Bernik Ivan, Ulica Lojzeta Spacala 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 987320.
gng-103515
Bertoncelj Branko, Marentičeva 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 12395.
gnk-103736
Beškovnik Anton, Partizanska 52, Velenje,
osebno izkaznico, št. 896912. gnz-103721
Bizjak Petra, Reška 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 429024. gnl-103860

Blažica Uroš, Stjenkova 45, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 296515.
gny-103922
Božič Peter, Fram 173, Fram, osebno
izkaznico, št. 723020. gnq-103705
Bratuša Peter, Pasterkova 16, Maribor,
osebno izkaznico, št. 279159. gne-103917
Breznik Tanja, Šmartno 19, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št. 812190.
gnc-103569
Bukovič Nada, Ulica heroja Šlandra 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 406659.
gnc-103619
But Ivan, Ljubija 110, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 956764. gnk-103711
Cankar Ana, Kozarška 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 707602. gns-103528
Carli Saša, Mestni trg 23, Tolmin, osebno izkaznico, št. 1372621. gne-103517
Čamernik Karmelina, Tovarniška cesta
12/i, Logatec, osebno izkaznico, št.
953229. gnc-103869
Černelč Franc, Orešje 16, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 123984. gnf-103695
Černič Ana Marija, Kamnogoriška 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430627.
gnf-103691
Černko Ludvik, Zimica 9, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 1508626.
gnw-103699
Čubrlo Ranka, Majaronova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
370805.
gnm-103859
Čulo Marija, Žiganja vas 85, Križe, osebno izkaznico, št. 199149. gnh-103714
Davidović Radovanka, Jadranska 11, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
617236. gnu-103726
Derlink Roman, Hlebce 13/a, Lesce,
osebno izkaznico, št. 726232. gnj-103912
Derlink Vida, Podreber 9, Naklo, osebno
izkaznico, št. 483538. gnr-103579
Dernač Natalija, Parižlje 21, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 1071113. gnu-103901
Djordjević Tomislav, Cesta Jaka Platiše
5, Kranj, osebno izkaznico, št. 1038862.
gnw-103899
Dobravec Stane, Bohinjska Češnjica 18,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico, št.
1243733. gnj-103662
Fekonja Maša, Podutiška 163, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 936485. gny-103822
Flis Iztok, Čečovje 33, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 233309.
gnc-103919
Frakelj Marija Majda, Studeno 24/a, Železniki, osebno izkaznico, št. 638434.
gnr-103904
Fujan Blaž, Pustnice 24, Vodice, osebno
izkaznico, št. 1140422. gnn-103933
Fujan Marjetka, Pustnice 24, Vodice, osebno izkaznico, št. 269708. gno-103932
Gantar Metod, Tržaška 101, Logatec,
osebno izkaznico, št. 599916. gnz-103846
Garafol Janez, Vrtnarija 6/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 241064. gns-103603
Gašpar Darjan, Adrijanci 32, Petrovci,
osebno izkaznico, št. 341976. gng-103715
Gjerek Melita, Globoka 43/b, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
1262006.
gny-103722
Gomilščak Polonca, Juršinci 88, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 126300. gnh-103564
Gorup Olga, Dolnja Košana 31, Košana,
osebno izkaznico, št. 457319. gni-103563
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Gregorič Mitja, Vrtojbenska cesta 21, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
46328. gnw-103724
Grmek Jadranka, Študentovska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1436019.
gnh-103864
Grželj Katja, Belsko 6, Postojna, osebno
izkaznico, št. 606998. gnv-103575
Hegler Terezija, Ulica miru 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 82779. gng-103540
Hočevar Robert, Hruševska 72, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 50461.
gne-103942
Hodnik Romana, Mali kamen 31, Senovo, osebno izkaznico, št. 500971.
gnd-103568
Horvat Samo, Glavna ulica 80, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 1220120.
gnp-103631
Hosta Bojan, Podbočje 48, Krško, osebno izkaznico, št. 1520256. gnm-103709
Hren Uroš, Goličnikova 10, Mozirje, osebno izkaznico, št. 1279799. gnb-103895
Hribar Andraž, Stritarjeva 3, Brežice, osebno izkaznico, št. 001014746. gns-103703
Jamnikar Zdenka, Korčetova ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 841709.
gnx-103523
Janežič Cvetka, Pot v Podgorje 111, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1347074. gnj-103887
Juvan Romana, Gregorčičeva ulica 47,
Maribor, osebno izkaznico, št. 157608.
gnw-103524
Kalan Ljudmila, Gradnikova 99, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1177090.
gnb-103720
Kavčič Tatjana, Trg 1. maja 1, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 385731. gne-103717
Klavčič Viktorija, Erjavčeva 5, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1528952.
gnh-103718
Knez Aljaž, Čretniška 48, Poljčane, osebno izkaznico, št. 377421. gns-103628
Knific Breda, Posavec 4, Podnart, osebno izkaznico, št. 568904. gnj-103562
Koncilja Frančišek, Liparjeva 16, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 42285. gng-103865
Koncilja Frančiška, Liparjeva 16, Mengeš, osebno izkaznico, št. 270556.
gnf-103866
Koren Maleiner Amelija, Maistrova 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 206423.
gnb-103570
Kovačević Simo, Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 252471.
gnv-103679
Križman Margareta, V Borovju 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 479069.
gnu-103626
Kujavec Marija, Šišenska cesta 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312974.
gnx-103948
Kušar Nevenka, Bizjakova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1370574. gnk-103936
Lampič Bogdan, Ravnikarjeva 5, Radomlje, osebno izkaznico, št. 223500.
gng-103815
Lederer Boštjan, Štrekljeva 36, Maribor,
osebno izkaznico, št. 219400. gnc-103719
Ljubec Dominik, Potrčeva cesta 23, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1042256. gnb-103595
Magister Nina, Sp. Rudnik, Cesta II/36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 939011.
gnl-103685

Št.

Marovt Matjaž, Stanetova ulica 24, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1044924.
gnb-103820
Mikola Nadja, Završe 6, Grobelno, osebno izkaznico, št. 905396. gne-103742
Mlinarič Zora, Cankarjeva 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 29753. gnx-103598
Mofardin Marino, Prade VII/3, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 891944.
gnw-103599
Mohorič Aleš, Njivica 6, Zgornja Besnica,
osebno
izkaznico,
št.
1049095.
gns-103728
Novšak Romana, Florjanska ul. 61, Sevnica, osebno izkaznico, št. 915826.
gnn-103708
Oven Tanja, Hrastje 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 131529. gnd-103818
Panić Sašo, Ipavčeva 10, Brežice, osebno izkaznico, št. 1461736. gnb-103870
Pavoković Josip, Prvomajska ulica 3, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
644162. gni-103913
Perne Jožica, Štembalova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 514996. gnu-103876
Pernek Gordana, Ul. Borisa Kraigherja 1,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 360545.
gng-103565
Petričevič Darja, Celjska cesta 34, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 261028.
gnt-103727
Planko Maruška, Ulica Angelce Ocepkove 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
276531. gnk-103486
Počivavšek Matej, Melikova 94, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672910.
gns-103928
Porić Zehida, Preglov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 358699. gns-103857
Potočnik Robert, Ravne 25, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 591015. gnt-103902
Potočnik Viktor, Parižlje 5/b, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 597417. gnx-103548
Požar Polonca, Erjavčeva 25, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 1332354.
gny-103747
Rakovec Urška, Goriče 41, Golnik, osebno izkaznico, št. 685450. gnu-103576
Repič Alenka, Žitkovci 21, Dobrovnik Dobronak, osebno izkaznico, št. 1489924.
gnr-103554
Repič Katarina, Žitkovci 21, Dobrovnik Dobronak, osebno izkaznico, št. 702626.
gns-103553
Repolusk Janez, Ul. Staneta Severja 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1311033.
gni-103738
Rizman Damir, Šalek 91, Velenje, osebno izkaznico, št. 832495. gnv-103550
Rola Marija, Besednjakova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 403586.
gnk-103911
Rudolf Mitja, Stara cesta 5/b, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 271131. gnv-103700
Sarajlić Husejin, Šercerjeva cesta 9, Velenje, osebno izkaznico, št. 562819.
gnt-103552
Sever Nevenka, V Radno 40, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 554468.
gnk-103886
Skrbinšek Ivan, Trg revolucije 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 335105. gnv-103625
Slavinec Andreja, Sodinci 41/b, Podgorci, osebno izkaznico, št. 1299497.
gnv-103600
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Stefanoski Dimitrija, Mestni trg 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 685287.
gng-103640
Stefanović Nenad, Seidlova 24, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 859239.
gno-103557
Stritar Luka, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 594772.
gnw-103924
Šiftar Aleš, Šercerjeve brigade 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 864582. gnc-103694
Šilar Majda, Trdinova 4, Trzin, osebno
izkaznico, št. 106710. gnm-103609
Štibelj Tonček, Sp. Luša 12, Selca, osebno izkaznico, št. 760261. gnj-103687
Šuštar Zoran, Ljubljanska 81, Domžale,
osebno izkaznico, št. 126255. gny-103947
Talić Branko, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 940490. gnz-103871
Timarac Milovan, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 775903. gny-103872
Trbanc Martina, Štihova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1283316. gnf-103516
Trček Marko, Žažar 36, Horjul, osebno
izkaznico, št. 694375. gnj-103512
Trdina Vinko, Vir, Ipavčeva 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 492160. gnt-103527
Trope Marija, Malči Beličeve 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 641426.
gns-103878
Trujkić Dušan, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 32719.
gnl-103935
Urbančič Ferdinand, Pot čez Horjulko 46,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 105378.
gnc-103594
Valenčič Jakobina, Tesarska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 80841. gnr-103529
Varga Timea, Dobrovnik 135, Dobrovnik
- Dobronak, osebno izkaznico, št. 566582.
gnm-103634
Veber Sašo, Parižlje 49, Braslovče, osebno izkaznico, št. 1086922. gnr-103704
Vujović Suzana, Šišenska 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1431746.
gnj-103537
Zadravec Štefanija, Pod Srobotnikom 4,
Straža, osebno izkaznico, št. 568180.
gnq-103555
Zakrajšek Alojzij, Gumnišče 13, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 284770. gnp-103606
Zimet Zlatko, Morje 125, Fram, osebno
izkaznico, št. 1367213. gnc-103494
Zupan Matjaž, Struževo 49/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 997192. gnz-103596
Zupanc Anton, Kersnikova 8, Celje, osebno izkaznico, št. 557038. gnt-103602
Žmavc Andrej, Podreda 72, Podsreda,
osebno izkaznico, št. 25611. gny-103572

Vozniška dovoljenja
Antolič Aleksander, Moškanjci 3, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
95443, izdala UE Ptuj. gnx-103498
Arko Branko, Cesta na Trato 47, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6003, izdala UE Kočevje. gnd-103893
Artnak Tina, Cesta Cirila Kosmača 53/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1104656, reg. št. 178702, izdala UE Ljubljana. gnh-103889
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Auda Matej, Vir, Bevkova ulica 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1159944, reg. št. 31885, izdala UE Domžale. gnd-103768
Baraga Barbara Jaki, Maroltova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1107839, reg. št. 188338, izdala UE Ljubljana. gnf-103891
Batagelj Branko, Lavričeva cesta 27, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1599456, reg. št. 7619, izdala UE
Ajdovščina. gnw-103574
Belovič Bogdan, Spodnje Verjane 2,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGHCE, št. S 1601987, reg. št.
9555. gnx-103573
Berčon Janko, Vreskovo 50, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
140237, izdala UE Trbovlje. gnt-103877
Bižal Peter, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166464, reg. št. 194382, izdala UE Ljubljana. gnr-103829
Bogata Krivec Andrea, Benčičeva 2/c,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 17331. gni-103613
Bogataj Marija, Kidričeva 1, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000245378, reg. št. 7702, izdala UE Ljubljana. gns-103503
Božič Stanislav, Maurerjeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212063, reg. št. 56213, izdala UE Ljubljana. gnh-103489
Bratuša Peter, Pasterkova ulica 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913913, reg. št. 54880, izdala UE Maribor.
gnl-103910
Brkič Dalibor, Rožna 6, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13748, izdala
UE Postojna. gno-103582
Brunček Tatjana, Pesnica 45, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 509448, reg. št. 5449, izdala UE Pesnica. m-1335
Cade David, Parmova 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14264, izdala UE Postojna. gnv-103925
Cep Robert, Račica 1/a, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1223244, reg. št. 9222.
gnw-103549
Čamernik Karmelina, Tovarniška cesta
12/i, Logatec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1202, izdala UE Logatec.
gnd-103868
Černko Ludvik, Zimica 9, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
674376, reg. št. 41557. gnx-103698
Čič Simon, Ulica Borcev NOB 2, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, št.
6832. gnx-103627
Dekleva Mrak Erika, Seča 56, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8306, izdala UE Piran.
gno-103832
Derlink Vida, Podreber 9, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 136755,
reg. št. 2499. gne-103842
Dolinar Klemen, Stara cesta 13, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27814, izdala UE Škofja Loka. gnh-103814
Fatur Janez, Zagorje 21, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3389.
gny-103497
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Firm Dejan, Igriška 113, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092832,
reg. št. 110169, izdala UE Maribor.
gnn-103858
Frakelj Marija Majda, Studeno 24/a, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4009, izdala UE Škofja Loka.
gns-103903
Fujan Marjetka, Pustnice 24, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365368,
reg. št. 221043, izdala UE Ljubljana.
gnp-103931
Gaiser Gorazd, Bolečka vas 7, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
42090, izdala UE Ptuj. gni-103838
Gašperin Polonca, Čelesnikova ulica 32,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1190734, reg. št. 219310, izdala UE Ljubljana. gnk-103740
Golac Marijana, Fala 14, Fala, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1357141, reg.
št. 1738, izdala UE Ruše. m-1337
Gorjanc Barbara, Boletina 17, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12121,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnx-103898
Grašič Danijela, Gobovče 10, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1392423, reg. št. 5432, izdala UE Kranj.
gnp-103835
Gregorc Branko, Ob gozdu 3, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 1010,
izdala UE Ruše. m-1382
Gregorič Mitja, Vrtojbenska cesta 21, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCE, št. 30622, izdala UE Nova Gorica.
gnc-103644
Grmek Jadranka, Študentovska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 632594, reg. št. 189474, izdala UE Ljubljana. gni-103863
Hočevar Olga, Na Peči 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1064304,
reg. št. 93451, izdala UE Ljubljana.
gne-103542
Hren Uroš, Goličnikova 10, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10079, izdala UE Mozirje. gnz-103896
Ipavec Silvester, Avče 108, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10768, izdala UE Nova Gorica. gnv-103825
Ivušić Stjepo, Stritarjeva 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1567870,
reg. št. 55791. gnn-103633
Jakopič Igor, Vrbanska cesta 92, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913749, reg. št. 76451. gnv-103725
Jelen Stanislav, Gotovlje 106/g, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1411494, izdala UE Žalec. gnq-103580
Jeraša Tina, Ljubljanska 84, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 596699,
reg. št. 19626, izdala UE Ljubljana.
gnm-103909
Jeromel Aleksander, Žarova 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1631360, reg. št. 27518, izdala UE Velenje. gnd-103618
Kalšek Damjan, Gabrovnik 12, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11716. gni-103638
Kapelar Milenka, Bezena 41, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 989415,
reg. št. 19313, izdala UE Ruše. m-1377
Klakočer Daniel, Razbor 12/a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8642, izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-103544

Klinc Valerija, Mala vas 5, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28726, izdala UE Ptuj. gnl-103689
Kolar Cica, Šišenska cesta 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043416, reg. št. 79130, izdala UE Ljubljana. gnn-103733
Korbar Rosana, Dolenje Kamenice 40,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 38061, izdala UE Novo mesto.
gnm-103509
Koreli Adrijano, Gažon 1/c, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1333.
gnv-103850
Koren Matija, Pot na Bistriško pl. 19, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
897031, reg. št. 7002, izdala UE Tržič.
gnn-103833
Korevec Marija, Ulica bratov Zakrajšek 9,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1096378, reg. št. 206657, izdala UE Ljubljana. gnq-103530
Kosi Bernarda, Vrh 29, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19318,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-103543
Košir Aleš, Trstenik 50, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 1401632, reg. št.
39504. gnf-103641
Kovačič Aleksander, Ormoška cesta 30,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1333488, reg. št. 10963, izdala UE Ljutomer. gny-103547
Kovačič Helena, Ljubečna, Vengustova
2, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24061. gnh-103739
Kraupner Simona, Beričevo 28, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1134570, reg. št. 214597, izdala UE Ljubljana. gnb-103945
Kuharič Branko, Ulica Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 690203, reg. št. 196038, izdala UE Ljubljana. gnn-103683
Kukovica Boris, Ul. Pohorskega odreda
21, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 1987, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-1385
Lapajne Ana, IX. korpus 73, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45183,
izdala UE Nova Gorica. gns-103507
Lavrič Karla, Marija Gradec 31, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217312, izdala UE Laško. gnp-103556
Lilek Danijel, Sp. Velka 64, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471539, reg. št. 13123. m-1380
Lilek Tomislav, Panonska 13, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 32190. gny-103647
Lipovec Peter, Malečnik, Hrenca 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1450415, reg. št. 21460, izdala UE Maribor. gnc-103894
Ljubešek Metka, Prelog, Prečna ulica 19,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001096348, reg. št. 203307, izdala UE
Domžale. gnf-103616
Lučič Mišo, Šalek 93, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1558579, reg.
št. 31750, izdala UE Velenje. gnp-103706
Martinčič Jernej, Šmalčja vas 16, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 560558, izdala UE Novo mesto.
gnn-103637
Mencigar Stanko, Motovilci 7, Grad, vozniško dovoljenje, št. 22630. gnx-103648
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Milič Robert, Izvidniška 13, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6276.
gno-103632
Minić Marko, Šerkova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455989, reg. št. 243679, izdala UE Ljubljana. gnk-103611
Mlakar Alojz, Ul. Dušana Kvedra 26, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11431, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-103558
Mohorič Aleš, Njivica 6, Zgornja Besnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1354454, reg. št. 46377. gnd-103643
Mole Špela, Na Zelenici 3/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13858,
izdala UE Vrhnika. gnt-103827
Mramor Janez Marjan, Sveta trojica 8,
Nova Vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1344783, reg. št. 10687, izdala UE Cerknica. gnw-103949
Novšak Romana, Florjanska ul. 61, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1389635, reg. št. 12173. gno-103707
Ostrožnik Katja, Levčeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40730.
gny-103897
Pavoković Josip, Prvomajska ulica 3, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19482. gng-103915
Pavšek Lidija, Rožnik 14/a, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1486445,
reg. št. 13380, izdala UE Laško. gnz-103546
Penezič Zlatko, Prušnikova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
493479, reg. št. 48289, izdala UE Maribor.
gnv-103900
Pengal Uroš, Vir, Stritarjeva 26, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1620460, reg. št. 38449, izdala UE Domžale. gnz-103821
Planko Maruška, Ulica Angelce Ocepkove 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1419299, reg. št. 237120, izdala UE Ljubljana. gnj-103487
Ponikvar Valentina, Uršičev štradon 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 612581, reg. št. 74116, izdala UE
Ljubljana. gnz-103946
Potnik Aleksander, Grosova ul. 24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1603612, reg. št. 56232, izdala UE Kranj.
gnq-103559
Potrato Tina, Pot 27. julija 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20013,
izdala UE Kamnik. gnl-103610
Praček Vlasta, Kovačičeva 2/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287410,
reg. št. 16400. gnc-103844
Prinčič Mira, Ul. Borisa Kalina 31, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35557, izdala UE Nova Gorica. gnb-103645
Pungerl Renata, Valesova 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332233, reg. št. 116648, izdala UE Maribor. gnc-103819
Puzavac Milutin, Beblerjev trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1612617, reg. št. 89100, izdala UE Ljubljana. gno-103882
Rački Jože, Trg zbora odposlancev 70,
Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 1453, izdala UE Kočevje. gnh-103639
Radej Martina, Florjanska ulica 85, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1228789, reg. št. 11396. gnn-103908

Št.

Rakanović Boro, Ljubečna, Sodinova 1,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1363266, reg. št. 46614. gnu-103826
Razboršek Branivoj, Strma ulica 6, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 19651, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-103617
Rožer Gorazd, Cankarjeva 6, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št.
24583. gnu-103501
Rupar Sabina, Polica 9, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 141434,
reg. št. 174935, izdala UE Ljubljana.
gnj-103937
Sever Nevenka, V Radno 40, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 139781, reg. št. 12050, izdala UE
Ljubljana. gnl-103885
Sladič Bogdan, Hruševska cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934973, reg. št. 18365, izdala UE Ljubljana. gnb-103745
Smodej Rok, Šmartno v Rožni dolini
39/c, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št. S 001520420, reg. št. 48791.
gne-103817
Stare Marjetka, Vir, Bevkova 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786002, reg. št. 17237, izdala UE Domžale. gnp-103881
Stritar Luka, Vodovodna cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
244571, reg. št. 131503, izdala UE Ljubljana. gnx-103923
Šiftar Aleš, Šercerjeve brigade 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534757, reg. št. 109844. gnd-103693
Šircelj Štefanija, Štefan 3, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
000283988, reg. št. 2141, izdala UE Trebnje. gnp-103531
Škoflic Petra, Miklošičeva 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 33399.
gnd-103743
Štumberger Olga, Zg. Hajdina 125, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5041, izdala UE Ptuj. gnv-103650
Šuljgić Maja, Ulica bratov Babnik 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264882, reg. št. 225432, izdala UE Ljubljana. gnk-103536
Tešič Milan, Koželjskega ulica 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1150554, reg. št. 24907, izdala UE Velenje. gnj-103737
Tomič Aleš, Cerov log 38/a, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37181, izdala UE Novo mesto. gnn-103508
Tovornik Jože, Mestna ulica 15, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
490637, izdala UE Laško. gnk-103636
Trček Marko, Žažar 36, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 1596461,
reg. št. 187466, izdala UE Ljubljana.
gni-103513
Trušnovec Jolanda, Socka 9, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4063. gnr-103604
Ukmar Marija, Štanjel 151/a, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6096,
izdala UE Sežana. gnw-103849
Urbančič Ferdinand, Pot čez Horjulko 46,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1297863, reg. št. 188814, izdala UE
Ljubljana. gnd-103593
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Urukalo Aleksander, Udarniška 1, Štore,
vozniško dovoljenje, št. S 620845, reg. št.
38866. gnn-103608
Vereš Jože, Prosenjakovci 24, Prosenjakovci - Partosfalva, vozniško dovoljenje, št.
22606. gnw-103649
Veselič David, Belokriška 43, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10852. gnl-103635
Vidic Erika, Tovarniška 2, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900148,
reg. št. 23429. gnb-103545
Volk Marina, Grinjan 1/v, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22135, izdala UE Koper. gnq-103630
Voršič Simon, Rakovci 26, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9484,
izdala UE Ormož. gnz-103646
Vrančić Damir, Vandotova ulica 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
993438, izdala UE Novo mesto.
gne-103642
Zakrajšek Alojzij, Gumnišče 13, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
846724, reg. št. 65664, izdala UE Ljubljana. gnl-103560
Zalokar Maja, Drenov grič 177, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15307,
izdala UE Vrhnika. gnw-103828
Zapušek Jožef, Marice Kovačeve ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 545478, reg. št. 43002, izdala UE
Ljubljana. gnn-103883
Zimet Zlatko, Morje 125, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 912842, reg. št.
70421, izdala UE Maribor. gnd-103493
Zupan Dragica, Žirovnica 102, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 668205. gnv-103500
Zupanc Rafko, Veselova 10, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 000268463, reg. št.
3707. gno-103907
Zupanc Sergej, Petrovče 141, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001439035, reg. št. 12990, izdala UE Žalec. gng-103519
Zupančič Andrej, Partizanska 19/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087618, reg. št. 18566, izdala UE Kranj.
gne-103867
Žnidaršič Barbara, Bločice 33, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1344782, reg. št. 10686. gnn-103533

Zavarovalne police
Fortun Dušan, Vojkova cesta 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 524505,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-103680
Jugovic Andreja, Dorfarje 11, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 82314, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-103511
Karas Matjaž, Dobrava 21, Ormož, zavarovalno polico, št. AO 488579, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-103612
Mohorčič Miran, Razdrto 31, Hruševje,
zavarovalno polico, št. 1005852, izdala zavarovalnica Postojna. gnm-103834
Muminović Mehdin, Bohoričeva ulica 28,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 481188,
izdala zavarovalnica Triglav. gnh-103514
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Plut Alojzij, Krvavčji vrh 15, Semič, zavarovalno polico, št. 862282, izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto. gnp-103831
Pušnik Leopold, Laporje 92, Laporje, zavarovalno polico, št. 458409, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-103671
Sedlak Romana, Velika Loka 44, Velika
Loka, zavarovalno polico, št. 812742, izdala
zavarovalnica Tilia. gnt-103502
Škripač Mihael, Starše 86, Starše, zavarovalno polico, št. 493429, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-1388
Tornar Denis, Cesta v Rogozo 15, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
AO 469190, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1349
Žalec Stanislava, Butorajska cesta 20, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 637058, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-103654
Žnidaršič Marija, Cankarjeva ul. 2, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 840506, izdala
zavarovalnica Tilia. gnr-103504

Spričevala
Ačko Simona, Ulica Kirbiševih 47, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1989. m-1386
Baum Stanko, Zagorci 1, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole Ptuj,
izdano leta 1994. gnc-103669
Bedenik Damjana, Studeno 82, Postojna, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Postojna, izdano leta 1991 in 1993.
gnl-103535
Begovič Igor, Ulica heroja Bračiča 20,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje šole
za gostinstvo in turizem - smer natakar, izdano leta 1991. m-1347
Borovnik Jožica, Heroja Nandeta 29, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1997, 1998, 1999. m-1383
Božič Kristina, Ustje 34/a, Ajdovščina,
indeks, št. 20200637, izdala Pravna fakulteta. gnq-103730
Brentin Bor, Likozarjeva 16, Ljubljana, indeks, št. 26104383, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnp-103681
Brezinščak Petra, Celjska cesta 22, Rogatec, indeks, št. 18020999, izdala Filozofska fakulteta. gnm-103934
Capl Klavdija, Cesta Graške gore 1, Limbuš, spričevalo 1. letnika Živilske šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-1332
Cvišič Dragana, 9. koprus 14, Izola - Isola, spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske
šole, smer frizerka, izdano leta 1999.
gnb-103520
Cvišič Dragana, 9. koprus 14, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske
šole, smer frizerka, izdano leta 2000.
gnz-103521
Čepin Peter, Brilejeva 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Šentvid, izdano leta
1999. gnl-103485
Čeplak Aleš, Šaleška 2/a, Velenje, diplomo št. I-SR-773, izdal Center srednjih šol
Titovo Velenje dne 29. 8. 1989, program
strojni tehnik. gnp-103906
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Demiraj Ardijon, Keleminova 6, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 2001/2002. m-1372
Dietz Zdenka, Ferkova 18, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1982. m-1356
Djokić Dimitrij, Mestni trg 7, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika ŠCL, izdano leta 2001.
gns-103578
Dodlek Gordana, Vrazova 60, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje kemijske šole Ruše, izdano
leta 1993/94, 1994/95. m-1358
Draksler Vida, Šmarčna 20, Boštanj, spričevalo 1. letnika Poklicne oblačilne šole
Sevnica, izdano leta 1976, izdano na ime
Ganc Vida. gng-103840
Dušič Matejka, Ul. talcev 10, Orehova
vas, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
od leta 1987 do 1990. m-1373
Gomboc Marino, Dražgoše 12, Železniki, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Sv.
Jurij, Rogaševci. gnh-103939
Gradišnik Manuela, Tovarniška 3, Poljčane, spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1364
Hace Saša, Nova vas 59, Nova Vas, indeks, št. 11110090247, izdala Ekonomska
šola Novo mesto, Višja strokovna šola.
gnu-103651
Hanl Vesta, Zemljičeva 20/a, Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1993, 1994 in
1995. m-1348
Hatlak Liljana, Ozeljan 126/a, Šempas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1976,
izdano na ime Kusterle Liljana. gnb-103670
Henigman Samo, Cankarjeva ulica 23/a,
Maribor, spričevalo 2.in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2000,
2001. m-1355
Hojnik Peter, Na gaj 110, Bresternica,
zaključno spričevalo Kmetijske šole Svečina, izdano leta 1979. m-1330
Karadžič Branka, Gosposvetska 39, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1980.
m-1367
Karadžič Branka, Gosposvetska 39, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1980.
m-1367
Kastelic Tomaž, Stična 116, Ivančna Gorica, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Ivančna Gorica - ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1993. gno-103532
Kisovec Gašper, Novo Polje, Cesta
XXI/3, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 1996. gnt-103927
Klemen Darko, Preradovičeva 29, Maribor, spričevalo o končani OŠ Janko Padežnik, izdano leta 1997. m-1331
Kline Patricija, Marxova ulica 29, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1996. m-1996
Knezar Matjaž, Prisojna ul. 53, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v
Mariboru, izdano leta 1999. m-1343
Kos Matej, Dunajska cesta 277, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 1995. gne-103692

Krkovič Vojko, Cankarjeva 15, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Kočevje smer mizar in tapetnik, izdano leta 1998.
gnw-103874
Krkovič Vojko, Cankarjeva 15, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Kočevje smer pomožni krojač, izdano leta 1997.
gnv-103875
Krois Nataša, Ob Blažovnici 42, Limbuš,
spričevalo o končani OŠ Rado Robič Limbuš, izdano leta 1988. m-1361
Kšela Mitja, Ključarovci pri Ljutomeru
13/a, Križevci pri Ljutomeru, indeks, št.
93440610, izdala FERI. m-1352
Kukec Natalija, Cmureška 3, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole Maribor, smer slaščičar konditor, izdano leta 1999, 2000. m-1375
Lampreht Vesna, Kalohova 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-1360
Lasnik Lidija, Javornik 30, Ravne na Koroškem, indeks, izdala Srednja kovinarska
šola Ravne leto izdaje 1988/89 na ime Pintarič Lidija. gni-103813
Lepej Leo, Ljubljanska 17, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 2001. m-1339
Levič Meri, Vojkovo nabrežje 31/a, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper,
smer administrator. gnt-103652
Mele Marko, Trate 4, Središče ob Dravi,
obvestilo o opravljeni maturi Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1997.
gny-103597
Mlačnik Vesna, Štantetova 26, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Tabor II Maribor,
izdano leta 1991. m-1342
Najdek Bruno, Čanžekova ulica 16, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Lesne šole,
izdano leta 1959, 1960 in 1961. m-1368
Nemc Jože, Podljubelj 64, Tržič, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske šole
Kranj, izdano leta 1973 in 1974. gnd-103843
Ogorevc Jasmina, Petrovče 244, Petrovče, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, turistični
tehnik, izdano leta 2001/2002. m-1381
Ozmec Zdenka, Ul. Veljka Vlahoviča 79,
Maribor, indeks, št. 71083109, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1345
Paškulin Roman, Trnovska ulica 8, Ljubljana, indeks, št. 9832 - 5. in 6. letnik, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnu-103551
Pek Filip, Sp. Prebukovje 22, Šmartno
na Pohorju, spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1998, 1999. m-1370
Pesjak Boštjan, Brezovica 22, Kropa, indeks Srednje lesarske šole, izdan leta 1985.
gnu-103526
Petraš Marko, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnj-103862
Pitamic Bojana, Trg svobode 3/b, Kobarid, indeks, št. 01000119, izdala Pedagoška fakulteta. gnr-103879
Plečko Matija, Ob potoku 53, Rače, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
2000. m-1344
Popušek Ljubica, Pobrežje 97, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole, izdano leta 1990/91. gnd-103668
Pušnik Emerik, Čača vas 54, Podplat,
spričevalo o končani OŠ Rogaška Slatina.
gnw-103499
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Rihtaršič Janez, Martinj vrh 1/a, Železniki, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Železniki. gnl-103539
Rihter Pikl Jolanda, Železna 18/a, Žalec,
diplomo Srednje živilske šole Maribor, smer
živilski tehnik, izdana leta 1983.
gnx-103673
Ristovski Petre, Gogalova ulica 4, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka,
izdano leta 1985. gny-103522
Rustja Andrej, Ulica Otona Župančiča 9,
Idrija, indeks, št. 29004093, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnj-103837
Sakelšek Normi, Limbuška 59, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1991, 1992. m-1354
Selak Tadeja, Šukljetova ulica 7, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Družboslovne in ekonomske srednje šole Novo mesto,
poslovno finančna in trgovinska dejavnost,
smer ekonomski tehnik, izdano leta 1994,
izdano na ime Tomazin Tadeja. gno-103732
Skok Zdenka, Limbuška graba 30, Limbuš, spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze Maribor, izdano leta 2000. m-1338
Slanovic Alenka, Cesta revolucije 7, Jesenice, spričevalo 1. letnika Tekstilne tehnične šole v Kranju, izdano leta 1973, izdano
na ime Fele Alenka. gng-103940
Smerdel Saška, Staneta Severja 13, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1995 in 1996. m-1340
Sokač Matjaž, Pot ob Snežaku 20, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnik Gimnazije Šentvid. gnp-103781
Spač Marjan, Prešernov trg 4, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole, izdano
leta 1983. gnz-103921
Srša Tatjana, Jareninski vrh 11, Jarenina,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1989/90. m-1351
Stopar Marija, Partizanska cesta 40, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za varuhinje, izdano leta 1982. gny-103772
Subotič Slobodan, Znojile 10, Čemšenik, spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske
šole, izdano leta 1981. m-1341
Sušec Boris, Podkraj 68/f, Velenje, spričevalo 2. letnika Živilske šole Maribor.
gne-103492
Šabanovič Sabina, Stražnji vrh 45, Črnomelj, spričevalo 1. letnika SŠ Kočevje, št.
32-441/I-TEK/96 - šivilja, krojač, izdano leta
1994. gnh-103839
Škrijelj Mersiha, Ul. Heroja Staneta 7, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje šole Zagorje, program trgovec, izdano leta 1997.
gnp-103731
Šmuc Primož, Draža vas 28/a, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Celje, izdano leta
1999/2000. m-1359
Šteferl Anton, Kajuhova n.h., Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu SŠBK
Celje, poklic voznik, izdano leta 1971.
m-1369
Štelcar Damjan, Cesta zmage 92, Maribor, spričevalo o končani OŠ France Prešeren Maribor. m--1346
Štrucl Andrej, Podlehnik 48, Podlehnik,
diplomo Srednje kovinarske šole, izdana leta
1978. m-1350

Št.

Šumnik Uroš, Javornik 42, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika Srednje poslovne šole, izdano leta 1996/97.
gnl-103660
Ugrin Sebastijan, Dekani 301, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika S.K.P.Š.
Koper, izdano leta 1996/97. gnq-103655
Ulipi Valerija, Ulica Frana Kovačiča 7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1985.
m-1387
Vidakov Vojka, Čevljarska 17, Koper Capodistria, spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 1967/68. gno-103657
Vidovič Andrej, Mariborska 13, Rače, indeks, št. 93462919, izdala FERI Maribor.
m-1378
Vodlan Mitja, Otok 12, Gornji grad, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Velenje, smer mehanik vozil in voznih sredstev. gnu-103601
Vodovnik Matej, Prožinska vas 18, Štore,
spričevalo 2. letnika SFTSPŠ Celje, izdano
leta 1993. gnq-103830
Vodovnik Matej, Prožinska vas 18, Štore,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Štore, izdano
leta 1992. gnt-103852
Vrabl David, Mejna cesta 17, Ptuj, spričevalo 1. letnika SŠC, smer elektrotehnik-elektronik. gnf-103666
Vučinić Bojan, Klavčičeva 9, Kamnik, spričevalo 2. letnika Centra za permanentno
izobraževanje Cene Štupar, izdano leta
2002. gnu-103926
Weber Milan, Olešče 29, Laško, spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ Štore, št. 807,
izdano leta 1997. gng-103665
Zajc Manuela, Marjeta na Dravskem polju
109, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo
1. letnika Srednje živilske šole v Mariboru,
izdano leta 1999. m-1363
Zore Franci, Spodnje Prapreče 31, Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in usnjarske šole Domžale, št.
79/91, izdano leta 1991. gny-103622
Zupan Sašo, Ščit 2, Šmartno pri Litiji,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil, št. XI/1193, izdano leta
1988. gnb-103495
Žmavc Mojca, Bočna 72, Gornji grad,
spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, izdano leta
1996/97. m-1384
Žunko Denis, Jareninski Dol 47, Jarenina, spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1999/2000 in 2000/2001.
m-1365
Žurej Tomislav, Hrastje 21, Loka pri Žusmu, indeks, št. 21016184, izdala FDV.
gni-103938

Ostali preklici
ACD - Avtocenter Dodič, Pograd 3, Podgrad, carinsko potrdilo za osebni avto VW
Polo 1.4 tdi 55 kW, št. šasije WVWZZZ9NZ3D041211, št dokumenta 16019, izdanega 22. 7. 2002 pri Interevropi Koper.
gnc-103623
Babšek Maja, Na grivi 28, Brezovica pri
Ljubljani,
študentsko
izkaznico,
št.
18970057, izdala Filozofska fakulteta.
gny-103672
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Benčič Sergij, Razgled 31, Piran - Pirano, vpisni list za čoln, št. 01-03-694/86, PI 2428. gnl-103510
Bizjak Aleksander, Cankarjeva 9, Kranj,
licenco, št. 3054 za vozilo z reg. št. KR L1 886, izdana 20. 11. 1997. gns-103853
Cimeša Bojan, Ulica XIV. divizije 9, Rimske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 71990152,
izdala Biotehniška fakulteta. gnm-103684
Cvikl Petrovič Jožica, Streliška 75, Maribor, delovno knjižico. m-1333
Čič Simon, Ulica Borcev NOB 2, Portorož - Portorose, prometno dovoljenje.
gnr-103629
Dimnik Dražen, Kalce 20/c, Logatec, delovno knjižico. gnp-103856
Dogša Jaka, Grabe 22, Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 19357139, izdala Ekonomska fakulteta. gnq-103905
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
kopijo licence, št. 0000549/21 z dne 1. 12.
1997 za tovorno vozilo Renault R 340, reg.
št. NM 76 - 64K, izdala GZS. gng-103490
GARDENIA ARS FLORAE d.d., Trg MDB
4, Ljubljana, potrdilo o priglasitvi prevozov za
lastne potrebe št. 0010761/195 za vozilo
Mercedes-benz z reg. oznako LJ J5-13J,
izdano 24. 4. 2002. gno-103661
Grujič Justina, Škalce 111, Slovenske
Konjice, delovno knjižico reg. št. 17070,
izdana 26. 2. 1999 pri UE Slovenske Konjice. gnf-103491
Horvat Aleš, Otovci 14, Mačkovci, delovno knjižico, št. A 470126. gne-103592
Horvat Rado, Beograjska 45, Maribor,
delovno knjižico, št. 113/91, izdala UE Pesnica. m-1336
International Trade Holding d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper - Capodistria, certifikat licence, št. 0010123/122 za 9 vozil.
gnf-103591
Intihar Tilen, Agrokombinatska 74/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64990070,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnd-103518
Kavnik Janoš, Gornji Dolič 128, Mislinja,
študentsko izkaznico, št. 23010215, izdala
fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gno-103682
KEMIPLAS d.o.o., Dekani 3/a, Koper Capodistria, licenco št. 0000093/10,izdana 9. 10. 1997 za tovorno vozilo M.A.N.
22.281 FNLS z reg. ozanko KP F3-061.
gnq-103605
Kitanoski Milovan, Dolenje 58, Jelšane,
delovno knjižico. gnx-103823
Kocbek Franc, Ul. Arnolda Tovornika 9,
Maribor, certifikat za prevoz nevarnega blaga št. 013100, izdan 24. 2. 2001 pri MNZ.
m-1389
Koser Irena, Zg. Korena 43, Zgornja Korena, delovno knjižico reg. št. 34926, izdana leta 1978 v Mariboru. m-1376
Košir Uroš, Ulica Slavka Gruma 1, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. A 0415610,
reg. št. 42552, izdana 16. 10. 1998 pri UE
Novo mesto. gnm-103659
Krt Nada, Dobrava 4, Izola - Isola, delovno knjižico. gnq-103505
Kšela Mitja, Ključarovci pri Ljutomeru
13/a, Križevci pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št. 93440610. m-1353
Kvas Martin, Braza 13, Trebnje, delovno
knjižico, zap. št. reg. 13020, serija 382744,
izdana 3. 9. 1990. gnd-103943
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Lazar Damjana, Dekani 302, Dekani, delovno knjižico, št. 27428. gnp-103506
Levičnik Živko Kazimir, Cesta na Rupo 17,
Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3264/97, VČ 97-1042.
gny-103847
Managure Claudia, Badovinčeva 2, Laško,
študentsko izkaznico, št. 16746, izdala FDV v
Ljubljani. gnt-103577
Marksl Dušan, Frankolovska 9, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 44756, izdana leta
1981 v Mariboru. m-1379
Nučič Jurij, Mestni trg 3, Trbovlje, delovno
knjižico. gnk-103836
Odvetniška družba, MIRČIČ & BITENC d.
n. o., o.p., Ljubljana, Medvedova 1, Ljubljana,
odvetniško izkaznico, izdana na ime Bitenc
Ljubomira, vpisana pod št. 1104/99.
gnj-103607
Orehovec Ivo, Zgornji Motnik 3, Motnik,
delovno knjižico. gnu-103701
Orehovec Marija, Zgornji Motnik 3, Motnik, delovno knjižico. gnt-103702
Pitamic Bojana, Trg svobode 3/b, Kobarid, študentsko izkaznico, št. 01000119, izdala Pedagoška fakulteta. gnq-103880
Pitamic Luka, Cesta brigad 2, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 28010252, izdala Faklulteta za matematiko in fiziko.
gnc-103944
Ploj Unuk Marjana, Pod vinogradi 41, Bistrica ob Dravi, delovno knjižico št. 34054,
izdana leta 1977 v Mariboru. m-1371

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Popović Meri, Gorkega ulica 39, Maribor,
delovno knjižico št. 13219, izdana leta 1998
v Mariboru. m-1366
Popušek Ljubica, Pobrežje 97, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico, izdan v Ptuju.
gne-103667
POTOVALNA AGENCIJA MYLAND - Padežnik Milan s. p., Stari trg 9, Slovenske Konjice, licenco, št. 4560 za avtobusa MAN
260A 119T z reg. št. CE E9 - 201 in MAN
16360 HOCL, reg. št. CE MILAN 4.
gnm-103734
Sinkovič Blaž, Stolovnik 41, Brestanica,
certifikat za prevoz nevarnega blaga, št.
013272, izdan 26. 3. 1999 pri MNZ.
gnf-103841
Stanič Rihard s.p., Avtoprevoznik, Ulica V.
prekomorske brigade 6, Celje, licenco št.
OZS 0002391 za tovorno vozilo tip FAP-1213
z reg. oznako CE 63-76L, veljavnost do 4.
11. 2002. gni-103488
Stare Viktor, Britof 109, Kranj, delovno
knjižico. gnx-103848
Strašek Štefan s.p., Mesarija Strašek, Stari trg 11, Slovenske Konjice, licenco št.
007092/5930-LM61/1998 za vozilo M.A.N.
26.342 FNLW z reg. oznako CE L7-189,
veljavnost od 24. 3. 1998 do 24. 3. 2003.
gnf-103816
Šantel Boris, Kočna 31, Blejska Dobrava,
delovno knjižico. gnz-103496
Šernek Nace, Ul. Franca Rozmana 9, Kranj, delovno knjižico. gnb-103845

Šket Jožef s. p., Čač vas 44/b, Podplat,
licenco,
št.
007423/16656/04BGD64/2000 za vozilo CE E8 - 799.
gnj-103587
Škof Matija, Jerebova 10, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 01095032, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-103780
Tabakovič Nataša, Zg. Hudinja 28, Celje,
študentsko izkaznico, št. 27004203, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gni-103888
Uroševič Vesna, Ul. Moša Pijade 23/a,
Maribor, delovno knjižico, št. 43154. m-1334
Valente Dejan, Podvelka 36, Podvelka,
študentsko izkaznico, št. 93508682. m-1357
Venišnik Nenad s.p., Ulica Tončke Čečeve 11, Šentjur, licenco št. 006944/7407LM62/1998, izdana 12. 3. 1998.
gnf-103566
Vlaškovac Stanislava, Šišenska cesta 3,
Ljubljana, vozno karto, št. 1267, izdal Viator.
gnw-103824
Vrbnjak Srečko, Plač 1, Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico. m-1374
ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD d.d., Otiški vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu, licenco, št. 0000070/14 z dne 28.
10. 1997 za vozilo z reg št. SG C3 - 846.
gnc-103744
Žohar Aleš, Trg mladinskih delovnih brigad 1, Ljubljana, delovno knjižico.
gnk-103861

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN 11
ZJN 12.B
ZJN 12.G
ZJN 12.S
ZJN 13.B
ZJN 14.S
ZJN 15.B
ZJN 15.G
ZJN 15.S
Javni poziv za vpis v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj (92. člen)
Podelitev koncesij
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Izvršbe in zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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