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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 3260/1
Ob-82167
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: izgradnja servisnega objekta na lokaciji Zarica, ocenjena
vrednost: 400,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Zarica, Kranj.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: prvo polletje 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, Kranj, kontaktna oseba:
Jože Pešak, tel. 04/28-11-300.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 400-07-9/2002
Ob-82310
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sanacija pregrade
Prigorica.
4. Kraj dobave: Prigorica pri Ribnici.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2003.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Marjeta Rejc-Saje, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
Št. 404-08-347/2002-2
Ob-82397
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: računalniška in-

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
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 681/02
Ob-82293
Ponudnike obveščamo, da je naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb za javno naročilo
za nakup papirne konfekcije, čistil in čistilnih
pripomočkov in plastičnih vrečk (Uradni list
RS, št. 80 z dne 17. 9. 2002, Ob-77385),
zaradi dopolnitve strokovnih zahtev. Novi rok
za oddajo ponudb je 9. 12. 2002 do 12. ure
na naslov naveden objavi v Uradnem listu RS,
št. 83 z dne 27. 9. 2002, Ob-77821, odpiranje ponudb pa bo dne 10. 12. 2002 ob 12.
uri v predavalnici I, v glavni stavbi Kliničnega
centra v Ljubljani, Zaloška c. 7.
Klinični center Ljubljana
Št. 052/2002-1
Ob-82318
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

Leto XII

frastruktura za projekt Informacijski sistem logistike SV in MO:
– računalniška oprema delovnih mest,
– strežniška oprema,
– računalniška podatkovno komunikacijska oprema.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS-Šentvid.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko,
predsednik strokovne komisije Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002
Ministrstvo za obrambo RS

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije za potrebe RTV Slovenija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ eno
leto od datuma podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila –Sonja Snedec, Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86,
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 052/2002 – 1L –
ODP/B. Priloge k razpisni dokumentaciji
lahko dobite pri Sonji Snedec, bodisi na
disketi, bodisi v elektronski obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefax-u na št. 475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
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Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 052/2002-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 1. 2003 do 10.
ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj-za razpis-ponudba za razpis št. RTV-052/2002-1L-ODP/B-Dobava
električne energije za potrebe RTV Slovenija“. Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2003 ob 11. uri v RTV centru, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
14. 4. 2003, in sicer v višini 10,000.000
SIT.
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, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 052/2002 Dobava električne energije
za potrebe RTV Slovenija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 4. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: Izhodiščna cena za 1 kWh električne energije –
97 točk; Cena za 1 kWh električne energije
pri odstopanjih višjih od 10% – 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 88 z dne
18. 10. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Št. 183/2002
Ob-82332
1. Naročnik: Vrtec Mavrica Brežice.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5, 8250
Brežice, tel. 07/499-13-70, 07/496-67-00,
faks 07/496-67-01, e-mail: vrtec-mavrica.brezice@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago - okvirne količine so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Šolska ulica 5, Brežice.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko konkurirajo za en sklop ali
za vse skupaj.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2003 31. 1. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrtec Mavrica
Brežice, Šolska ulica 5, 8250 Brežice tajništvo vrtca, po enodnevni predhodni najavi po faksu in priložitvi dokazila plačila razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen v ceno) preko virmana na račun Vrtca
Mavrica Brežice, št. 1209-6030633781, s
pripisom “Za razpis“ (po enodnevni predhodni najavi po faksu).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 12. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vsak delovni dan od 9. do 11.
ure na naslov Vrtec Mavrica Brežice, Šolska
ulica 5, 8270 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo 7. 1. 2003 ob 13. uri,
in sicer na naslovu Šolska ulica 5, 8250
Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT z veljavnostjo do 1. 4. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
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: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003. Predvideni datum odločitve
je 10. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Armando Istenič, tel. 07/499-13-73.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Vrtec Mavrica Brežice
Št. 3681/02
Ob-82410
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255,

faks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme vodenja, zaščite in meritev za
RTP 110/20 kV Grosuplje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, ev. delnih ponudb za samo del razpisane opreme ne bomo upoštevali!
4. Kraj dobave: dostava razpisane opreme je fco. RTP Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za največ 6-mesečni
dobavni rok po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. januarja
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d., št. 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-32-02, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 13. januarja 2003
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 32/02 Ponudba za dobavo opreme vodenja, zaščite in meritev za RTP 110/20 KV Grosuplje - Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. januarja 2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII.
nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3 % skupne ponudbene vrednosti (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– tehnično ponudbo, izdelano v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji
ter priloženim projektom za razpis,
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo-pisno izjavo, da poslovanje
ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali taka sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 in BON 2, pri čemer BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2 pa ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto, če je zavezanec k reviziji in
njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v zahtevani višini, skladno z 10. tč. te
objave,
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o zadostni prosti kadrovski zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov ter zadostni tehnični
opremljenosti, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo-referenčno potrdilo o že izvedenih dobavah razpisane ali njej po namenu
podobne opreme elektrogospodarskim družbam v Sloveniji v skupni vrednosti 50 mio
SIT v zadnjem 3-letnem obdobju,
– dokazilo-referenčno potrdilo, da je bila ponujena oprema v zadnjih 3 letih že
vgrajena v elektrogospodarske objekte v
distribucijskih elektroenergetskih sistemih,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o
oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov
se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (73 %
delež),
– tehnična skladnost ponujene opreme
(15 % delež),
– rok plačila (6 % delež),
– rok dobave (3 % delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 7. januarja 2003.
Datum in številka objave predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 25. novembra 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 110-1/02
Ob-82413
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Pesnica-Slivnica, pododsek HC 2B; nabava mehanizacije in opreme za vzdrževalno avtocestno bazo PE Maribor
– kosilnica z brežine - priključek na univerzalno delovno vozilo (1 kom),
– delovno priklopno vozilo z nadgradnjo signalna tabla spremenljive vsebine (1 kom).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: AC baza PE Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 3 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Anton Ferlinc,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Nadzor Slivnica, tel.
02/605-99-61, faks 02/605-99-71.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 123) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 1. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 1.
2003 ob 11. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 450.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 8. 7. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 18. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 11. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-82414
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Pesnica-Slivnica, pododsek AC Slivnica-Ptujska cesta; nabava mehanizacije za vzdrževalno avtocestno bazo PE Maribor
– univerzalno delovno vozilo (1 kom).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
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4. Kraj dobave: AC baza PE Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 3 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Anton Ferlinc,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Nadzor Slivnica, tel.
02/605-99-61, faks 02/605-99-71.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 123) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 1. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 1.
2003 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudb je
180 dni oziroma do 8. 7. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 18. 2.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
29. 11. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-82415
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozina-Klanec, Srmin-Socerb; nabava mehanizacije za AC bazo Kozina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih:
3. lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5t - preglednik;
11. ročna rotacijska kosilnica - mulčer.
4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 120 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontakt-na oseba je Marjana Logar, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 123) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 1. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 1.
2003 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 193.000 SIT za sklop 3 in v
višini 129.000 SIT za sklop 11. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 210 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 9. 7. 2003. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 19. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, kjer je naročnik
za postavke 1, 4, 5, 6, 7, 8 in 10, v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, izbral
najugodnejšega ponudnika. Drugi javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
23 z dne 15. 3. 2002, kjer je naročnik za
postavki 9 in 13 v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 izbral najugodnejšega ponudnika. Tretji javni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002,
kjer je naročnik za postavki 2 in 12 v skladu
s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 izbral
najugodnejšega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 11. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-82421
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde 11, Ljubljana; telefaks: 01/230-61-30,
telefon: 01/230-61-20; elektronski naslov:
lekarn63@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema. Količina navedena v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano blago oziroma opremo, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: Lekarna Ljubljana, Ulica
Stare pravde 11, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav: najkasneje v 15 dneh po podpisu
pogodbe. Trajanje dobav: predvidoma eno
leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
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ko zahtevajo razpisno dokumentacijo pri Nataši Jeršin, Splošno kadrovska služba (telefon: 01/230-61-23).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure. Razpisno dokumentacijo
v elektronski obliki zahtevajte na naslov: natasa.jersin@lekarna-lj.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Nakazati na
transakcijski račun št. 01261-6030275049
z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana. Ponudba ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani
ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba mora imeti obvezno pripisano “Javni razpis - Ponudba za dobavo računalniške opreme - Ne odpiraj“. Vse nepravilno označene ali nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte
vrnil ponudnikom.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Lekarne Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2002. Izbira je predvidena v petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije bo posredoval Andrej Lazar, Vodja službe za AOP
in informacijski sistem (tel.: 01/230-61-35).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Lekarna Ljubljana
Št. 63/02
Ob-82423
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-40,
telefaks 01/588-97-49.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
programske opreme osebnih računalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1001
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po sklenitvi
pogodbe v roku 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno
zahtevo po faksu 01/588-97-49 ali po elektronski pošti na naslovu: kazimir.oberdank@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Kazimir Oberdank.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
17000-0000053775, s sklicem na št.
700-63-02. Plačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 1. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v odsek za javna naročila Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, 2. nadstropje, soba 211.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 1.
2003 ob 12. uri na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,620.000 SIT, z veljavnostjo do 26. 2.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenega računa za dobavljeno blago iz predmetne razpisne dokumentacije v roku 30 dni od datuma
izstavitve posameznega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-

nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:
– finančno stanje,
– dobavni rok - 30 dni od podpisa pogodbe,
– izobraževanje tehničnega osebja naročnika,
– izobraževanje uporabnikov programske opreme,
– usposobljenost ponudnika (MS GOLD
Certified Partner, MS CTEC),
– usposobljenost kadrov ponudnika,
– reference,
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 2. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 3668/02
Ob-82431
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel.: 01/43-15-255,
telefaks: 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
110 kV opreme za RTP 110/20 kV Grosuplje:
– 110 kV stikalna oprema,
– merilni transformatorji, podporni izolatorji, odvodniki prenapetosti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezni sklop razpisanega blaga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj
obsegati vso razpisano blago takega sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče naročnika v Črnučah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave za razpisano opremo je največ
6 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija bo na razpolago do 13. 1. 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. štev.: 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-36-02, z obvezno
navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 13. 1. 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 36/02 Ponudba za dobavo 110 kV opreme za RTP
110/20 kV Grosuplje - Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 1.
2003, ob 12.30 v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3 % skupne ponudbene vrednosti (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo - izjava, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 in BON 2, pri čemer BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2 pa ne starejši od 30 dni,
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– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto, če je zavezanec k reviziji in
njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– pisno ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o zadostni prosti kadrovski zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, ter zadostni tehnični opremljenosti, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedenih dobavah 110 kV
opreme v zadnjih 3 letih v vrednosti najmanj
50 mio SIT kupcem v Republiki Sloveniji,
– dokazilo o vgradnji ponujene opreme
v elektrogospodarskih družbah,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni
od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je maks.
50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost - pri delnih ponudbah posameznega sklopa (75 %
delež),
– tehnična skladnost ponujene opreme
(16 % delež),
– rok plačila (6 % delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3 % delež).
Morebitne druge informacije o naročilu:
navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do 7. 1. 2003.
Datum in številka objave predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 25. 11. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 01/2002
Ob-82465
1. Naročnik: Gorenjske lekarne.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za lekarno Primskovo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Kranj, Primskovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2003 do 15. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
Barbara Rems, pisno, po faksu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 12. 2002,
vsak delovnik do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun naročnika št. 01252-6030274811 pri UJP
Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, s pripisom “Ponudba - ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 13. uri, Gorenjske
lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: 20. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijski rok, servis, reference in druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Gorenjske lekarne
Št. 200/02
Ob-82468
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema 1. razredov devetletke - 10
novih učilnic.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
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4. Kraj dobave: Območje občine Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3. februar
2003 - 31. marec 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, Ana Čeh, tel. 04/530-10-20,
e-mail: ing-arh@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT plačano na transakcijski račun št.:
07000-0000312624.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. december
2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ING - ARH, Polona Čeh s.p.,
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. december 2002 ob 9. uri v
prostorih Občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica - mala sejna
soba.
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: plačilo
v 60 dneh po uradnem prejemu 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): dogovor o
poslovnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da je ponudnik opremil vsaj 2 šoli - 1
razrede po programu devetletka s potrdili
naročnikov;
2. da je ponudnik opremil vsaj 2 objekta
s področja vzgoje in izobraževanja v vrednosti vsaj 30 mio SIT;
3. da v zadnjih 2 letih pred oddajo ponudbe ponudnik ni bil v prisilni poravnavi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50% oziroma 50 točk po formuli najnižja
cena / ponujeno ceno x 50; nudeni garancijski rok 50% oziroma 50 točk po izračunu
za vsako leto nudenega garancijskega roka
nad 1 letom 10 točk oziroma maksimalno
za skupnih 6 let nudenega garancijskega
roka 50 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Občina Radovljica
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Št. 402-04-59/2002
Ob-82469
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. št.: 01/478-18-00, faks št.:
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniške opreme na Gregorčičevi 25a in 27a v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 25a in 27a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 30 dni od podpisa pogodbe
in uvedbe v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo prijav
- ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 9.30; Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 83 točk; 2. kvalitetno in
pravočasno opravljene storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) - skupaj največ 15 točk; 3.
splošni garancijski rok - do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Jernej Paulič tel. št. 01/478-18-22; v zvezi
z tehnično dokumentacijo: Barbara Pretnar
tel. št. 01/478-18-33.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Servis skupnih služb Vlade
Št. 391/2-8/2002
Ob-82470
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obvezilni
material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
več sklopov ali za celoten predmet naročila.
Sklopi predmeta javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji po naslednjih
sklopih:
1. sklop - material za oskrbo rane;
2. sklop - operacijski material;
3. sklop - material za fiksacijo.
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
dalje vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 1. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10 % pogodbene vrednosti.
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
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 2. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 21. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/65-27-185.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 1/02
Ob-82474
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet.
2. Naslov naročnika: Portorož, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, faks
05/67-67-130.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1 – stacionarni osebni računalniki in prenosni računalnik,
– sklop 2 – monitorji,
– sklop 3 – tiskalniki,
– sklop 4 – projektor.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
8,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop 1 – 5,000.000 SIT,
– sklop 2 – 1,000.000 SIT,
– sklop 3 – 1,000.000 SIT,
– sklop 4 – 1,500.000 SIT.
Naročnik bo upošteval ponudbe podane
za vse razpisane sklope ali za posamezne
sklope blaga.
4. Kraj dobave: Portorož, Pot pomorščakov 4.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava
15. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago v dekanatu naročnika
na dan te objave in nato vsak delovni dan
med 12. in 14. uro ter na spletni strani www
fpp.edu/razpisi/2002. Dodatne informacije
o naročilu pa se dobi vsak delovni dan med
9. in 10. uro pri mag. Evelin Vatovec Krmac
na tel. 05/67-67-319 ali pri Robertu Brsa,
univ. dipl. prav., na tel. 041/757-548.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave
in nato vsak delovni dan med 12. in 14. uro
pri Simoneti Romih v tajništvu fakultete (tel.
05/67-67-250).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na razpolago brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti naročniku najkasneje do 6. 1.
2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v dekanatu na naslovu naročnika.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 1.
2003 ob 10.30, v sejni sobi v drugem nadstropju na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti izpolnjeno menico v
znesku 10% od vrednosti posameznega
sklopa oziroma sklopov, ki jih ponuja z zapadlostjo menice na dan roka za dobavo
blaga.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni od datuma izstavitve računa.
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, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega
razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokazili za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe. Ponudba mora veljati do 31. 1. 2003. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
8. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisano dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Univerza v ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Št. 17123-03-403-92/2002 Ob-82477
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je izdelava, dobava in
montaža delavniškega dvigala za potrebe vzdrževanja helikopterjev.
Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa in ostale zahteve naročnika so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih delov predmetnega
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: MNZ-GPU, Letalska policijska enota, Brnik 130J, Brnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-

nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši rok
za izdelavo, dobavo in montažo je 90 dni po
sklenitvi pogodbe. Predvideni datum začetka je 1. 3. 2003, predvideni datum zaključka pa 31. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade;
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-40309202.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 1. 2003,
najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1.
2003, 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.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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
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bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 151/02
Ob-82538
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Vrsta in količina blaga: najem 25
službenih vozil za obdobje treh let.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Republika Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 2.
2003, trajanje 3 leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 12. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 12.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

Št.

103 / 29. 11. 2002 / Stran 8117

čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila se bodo izvajala v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo.
Predplačila ni.
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 nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni po odpiranju ponudb, odločitev bo sprejeta predvidoma do 10. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena maks. 60 točk,
– tehnična merila maks. 65 točk,
– dobavni rok maks. 20 točk,
– najugodnejša je ponudba z največ točkami.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Dopolnitev
Št. 4142-257/2002
Ob-82518
V javnem razpisu za gradnjo po odprtem
postopku za obnovo pomožnega nogometnega igrišča na ŠRC Bonifika, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 100 z dne 22. 11.
2002, se dopolni točko 15. Merila za ocenitev ponudb, in sicer:
Merila
a) Cena 70 točk
Za merilo se uporabi cena posamezne
ponudbe. Naročnik bo ponudniku, ki bo ponudil najnižjo ceno, dodelil 70 točk. Ostale
ponudbe se razvrstijo po naslednji formuli:

C povp = povprečna cena vseh ponudb
C ponudbe = cena ponudbe, ki se vrednoti po formuli
b) Reference 10 točk
Naročnik bo upošteval le tiste reference, ki jih bo ponudnik izkazal s pisnim potrdilom posameznega investitorja in licenčnim certifikatom FIFA (Mednarodna nogometna zveza). Ena taka referenca je že
določena kot pogoj za pravilnost ponudbe,
tako, da bo naročnik upošteval le reference, ki presegajo to število. Zaradi kompleksnosti javnega naročila lahko ponudnik
referenco dokazuje s podizvajalcem/podizvajalci.
To pomeni, da prejme ponudnik
– za eno referenco 0 točk,
– za dve referenci 2 točki,
– za tri reference 4 točke,
– za štiri reference 6 točk,
– za več kot štiri reference 10 točk.
c) Garancijska doba 15 točk
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil najkrajšo garancijsko dobo, in sicer je
to 6 let. Ponudniki, ki bodo ponudili tako
garancijsko dobo bodo prejel 0 točk. Najvišja ponujena garancijska doba prejme 15
točk. Ostali ponudniki pa po naslednji
lestvici:
– za 7 let garancijske dobe 2 točki,
– za 8 let garancijske dobe 4 točke,
– za 9 let garancijske dobe 6 točk,
– za 10 do vključno 12 let garancijske
dobe 10 točk,
– za 13 do vključno 15 let garancijske
dobe 13 točk,
– za več kot 15 let garancijske dobe 15
točk.
Ponudniki morajo ponuditi le garancijsko dobo v polnih letih (ne v dotatnih mesecih, npr. 1 leto in 5 mesecev,…), po zgoraj
navedeni lestvici.
d) Pogarancijsko vzdrževanje (vzdrževanje po garancijski dobi) 5 točk
Naročnik bo upošteval ponujeno pogarancijsko vzdrževanje igrišča le pri tistih ponudbah ponudnikov, ki ponujajo garancijsko dobo vsaj 8 let.
Kot pogarancijsko vzdrževanje smatramo temeljito servisiranje igralne površine
dvakrat letno, do nadaljnih pet let po poteku
garancijske dobe, za kar bo ponudnik prejel za vsako ponujeno leto 1 točko.
Posamezni ponudnik lahko prejme največ 100 točk. Ponudnik, ki bo prejel največ
točk bo izbran kot najugodnejši.
Mestna občina Koper
Št. 97/2002
Ob-82230
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče, tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el. naslov: obcina.turnisce@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Turnišče – 7. faza
– naselje Gomilica.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Gomilica.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 3.
2003, dokončanje 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, Občinska uprava, dodatne informacije Marjan Gjura, tel.
02/572-10-60.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim nalogom Atrij Odranci d.o.o., št.
03125-1009808936 s pripisom “razpisna
dokumentacija – kanalizacija Gomilica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 2003 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe: višina garancije je 10% od vrednosti razpisanih del,
trajanje garancije je 90 dni od datuma oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve 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: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
28. 2. 2003, sklep o sprejemu ponudbe
bo izdan do 15. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, reference ponudnika, garancija ponudnika na
izvedena dela.
16. Morebitne druge informacije: investitor si pridržuje pravico do spremembe razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Občina Turnišče
Št. 3/2002
Ob-82296
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica,
tel. 04/577-01-00, faks 04/572-18-64;
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tel. režijski obrat: 04/572-13-14, faks
04/574-77-50.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
sanitarnega kanalizacijskega zbiralnika
F4 Stara Fužina III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Stara Fužina v Bohinju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek decembra 2002, čas izvedbe največ v 30 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bohinj: režijski obrat Bohinj, Rožna ulica št.
18, vodja obrata Franci Langus.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro po predhodnem plačilu in
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Občine Bohinj 01204-0100008048, sklic na
št. 7141 odprt pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z navedbo: Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika F4 Stara Fužina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 12. 2002 ob 13. uri, Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, sejna soba, v nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti javnega
naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 60 dni od uradne potrditve
situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudnik ne more sodelovati kot podizvajalec
pri obsegu del nad 40% skupne vrednosti
pogodbenih del po določilih pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo, ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni oziroma do konca gradnje. Predviden rok za izbiro izvajalca 11. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, garancijski pogoji 20 točk, reference 20 točk in 10 točk rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Občina Bohinj
Št. 02/321171/16
Ob-82475
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 Puharjeva 6
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: Puharjeva 6, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del marec 2003, dokončanje v roku 90 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 01/306-24-07.
(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-02/321171/16.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2003 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: 8. 1. 2003 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.
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%: streha 10%, fasada
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Mestna občina Ljubljana

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št. 02/321171/15
Ob-82476
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 Trubarjeva
12 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: Trubarjeva 12, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del marec 2003, dokončanje v roku 75 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 01/306-24-07.
(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-02/321171/15.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2003 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: 8. 1. 2003 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 Zakona
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%: streha 10%, fasada
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.

Št. 06/2002
Ob-82503
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
za Mestno občino Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka k Narodnemu domu v Celju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: občinska stavba Mestne
občine Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek februar
2003, končanje februar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tehnična služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž. gradb.,
03/42-65-132.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 12. 2002
do 6. 1. 2003 od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, transakcijski račun: 24300-800-4305631 pri Krekovi banki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
6. 1. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot
obvezni prilogi razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora zagotavljati vsaj
30% lastnih kadrov, ponudnik mora imeti redno, s polnim delovnim časom zaposlenega
vsaj enega pooblaščenega inženirja s VII.
stopnjo izobrazbe gradbene smeri, ponudnik
je moral izgraditi vsaj tri poslovne ali stanovanjske objekte, in sicer dva velikosti najmanj 1.000 m2 neto površine in enega veli-

kosti najmanj 1.500 m2 neto površine, s časom izgradnje največ 15 mesecev v obdobju
zadnjih treh let pred oddajo ponudbe, ponudnik mora v letu 2001 izkazovati pozitivno
poslovanje – dobiček iz poslovanja mora biti
večji od izgube. Dokazila za pravne osebe:
fotokopija BON 1 in 2 ali ustrezne izjave
poslovne banke, na katero je prenesen žiro
račun, izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe posloval
uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti. Dokazila za s.p.: fotokopija potrdila banke, pri kateri je odprt žiro/tekoči račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe, fotokopijo napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2001, potrjeno od
pristojne izpostave Davčnega urada RS in
bilanco stanja za leto 2001, izjavo, da je v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
posloval uspešno in ima poravnane vse svoje
zapadle poslovne obveznosti. Ponudnik pri
nastopu s podizvajalci mora predložiti vse
zahtevane listine, izjave in dokazila za podizvajalce. Ponudnik mora izpolniti vse svoje
obveznosti do naročnika iz sklenjenih pogodb na podlagi javnih razpisov v obdobju
zadnjih treh let pred oddajo ponudne in mora
po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov mnenje pooblaščenega revizorja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 3. 2003, predvideni datum odločitve
je 31. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 82/01.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Nepremičnine Celje 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
Razveljavitev
Št. 011-04-8/02
Ob-82520
Javni razpis “Študija variant cestne povezave Koroške regije z AC A1 (Celjska
regija)“ objavljen v Uradnem listu RS, št.
90-91 z dne 28. 11. 2002, Ob-79891 se
razveljavi.
Direkcija RS za ceste
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Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 17123-06-403-84/02/6 Ob-82506
V Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 11.
2002, Ob-80712, je bil objavljen javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem
postopku za organiziranje letalskih prevozov tujcev, za katerega naročamo objavo
podaljšanja roka za predložitev ponudb in
spremembe datuma javnega odpiranja ponudb, kot sledi:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
6. 12. 2002, najkasneje do 10. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 6. 12. 2002 ob
11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notanje zadeve
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 462-02/130-7/2002
Ob-82530
Naročnik Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad v skladu s 25. členom ZJN-1
podaljšuje rok za predložitev ponudb za javni razpis za izvajanje storitev inštalacij in
vzdrževanja računalniške in mrežne opreme, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 90-91 z dne 25. 10. 2002, pod št.
462-02/130-3/2002, Ob-80022.
Nov datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo, je 5. 12. 2002
do 9. ure. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 5. 12. 2002 ob 10. uri na naslovu Carinska uprava Republike Slovenije,
Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 363-03-2/2002
Ob-82168
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilu za Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, JGZ Brdo, LB
Leasing d.o.o. in ostale lastnike poslovnih prostorov objekta Kotnikova 5 – center Ledina.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitve upravljanja in obratovanja poslovnega objekta Kotnikova 5 – center Ledina
v Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Center Ledina-Kotnikova 5, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvajanja storitve je od dneva sklenitve
pogodbe do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa 01100-6300109972, model 18,
sklic: 15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2002 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe in garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
3. strokovna izobrazba kadrov – skupaj
največ 6 točk;
4. lastna dežurna služba – 6 točk;
5. finančna sposobnost ponudnika –
skupaj največ 6 točk;
6. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 – 6
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 24245
Ob-82169
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje delovnih strojev za
obdobje 2003/2005 (po prilogi 1 A, kategorija 6a).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
5. Kraj izvedbe: področje Elektra Ljubljana, d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne!
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: zavarovanje se
prične 1. 1. 2003 ob 00. uri in zaključi ob
24. uri dne 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 23. 12.
2002, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektra Ljubljana, d.d., št. 06000-0076655034, Banka
Celje, sklic na številko: 2300-3371-34-02,
z obvezno navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 23. 12. 2002 do 9.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Služba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 34/02 –
Ponudba za avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje delovnih strojev za obdobje
2003/2005 – Ne odpiraj“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 12. 2002,
ob 10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti
ponudbe (brez davka).
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v pogodbi, 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): 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:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 2, ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini, skladno z 11. točko te
objave,
– pisno izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o izpolnjevanju
pogojev za redno servisiranje razpisanih zavarovanj,
– pisno izjavo ponudnika, da soglaša z
zahtevo naročnika za obročno odplačevanje premije, in sicer v mesečnih obrokih
brez obresti za posamezno leto, vsakega
20. v mesecu,
– pisno izjavo ponudnika, s katero izkazuje dejansko višino celotnega kapitala na
dan 31. 12. 2001,
– pisno izjavo ponudnika, s katero izkazuje zavarovalno tehnični izid premoženjskih
zavarovanj v letu 2001,
– pisno izjavo ponudnika, da bo naročniku mesečno poročal (do 15. v mesecu za
pretekli mesec) o višini zneska, datumih in
upravičencih, ki jim je izplačal odškodnino
(zavarovalnino) iz posamezne vrste zavarovanja, ki je predmet tega naročila,
– pisno izjavo ponudnika, s katero izkazuje čisti prihodek od premij premoženjskih
zavarovanj v razmerju z zavarovalno tehničnimi rezervacijami premoženjskih zavarovanj
za leto 2001,
– pisno izjavo ponudnika, s katero zagotavlja naročniku izplačilo zavarovalnine v roku 15 dni po prejemu prijave in druge ustrez-
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ne dokumentacije za odločitev o zavarovalnem primeru,
– vsaj eno referenčno potrdilo o zavarovanju vozil in delovnih strojev v višini najmanj 1.300,000.000 SIT v zadnjih 3 letih,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in
sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila
najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
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
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je maks.
50 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina premije (60% delež),
– znesek celotnega kapitala (10% delež),
– zavarovalno tehnični izid (10% delež),
– čisti prihodki od premij premoženjskega zavarovanja (10% delež),
– reference (10% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 17. 12. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 20. 11. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-82177
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: narivanje in komprimiranje premoga na deponiji premoga Lakonca.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izda v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2003
do 31. 1. 2006.

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 7. 1. 2003 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 Ur. l. RS, ter navedbo
predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 7. 1. 2003 ob
10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti 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,
– menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti –
original,
– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjena struktura cene in spremembe po letih, z navedbo plačilnih pogojev in
popustov,
– dokazila o razpolaganju z zahtevano
gradbeno mehanizacijo,
– izkušnje na podobnih delih (v obdobju
od 1997 do sedaj).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(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 Vojteh Logar.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 88 z dne
18. 10. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-82206
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priloga 1A: storitev 15: storitve predtiska že znanih in
novih obrazcev ter laserskega izpisovanja (dotiska) obrazcev s konfekcioniranjem/kuvertiranjem iz obstoječih podatkovnih baz. Izvajalec bo delo izvajal na
svoji lokaciji, prejel bo potrebne podatke
za izdelavo in predtisk obrazcev, podatke
za dotisk obrazcev – laserski izpis pa bo
prejemal od naročnika na zgoščenki (CD).
Storitve se izvajajo z opremo izvajalca, reprodukcijskim materialom izvajalca, z operaterji in vzdrževalci izvajalca ter z izvajalčevimi strokovnjaki za razvoj novih obrazcev na področju laserskega izpisovanja in
konfekcioniranja/kuvertiranja. Naročnik navaja možnost oddaje storitev v skladu z
2. točko 1. odstavka 97. člena ZJN-1. Oznaka javnega razpisa: AKTRP-OPT/2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop – oddaja celotnega posla enemu
izvajalcu.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Zorka Gajšek.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internetu na naslovu http://www.praetor.si,
področje “Javna naročila“.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
roka oddaje ponudb med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2003 do
11.30.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, vložišče, nadstropje 01, soba
114.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 1. 2003 ob 12. uri, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
800.000 SIT z veljavnostjo do 25. 3. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev; rok plačila 30 dni po
prejemu posamezne fakture.
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: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno dostopna pri naročniku
ali na spletnih straneh http://www.praetor.si, področje “Javna 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: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 15. 3. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 2. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja skupna cena vsote ponujenih storitev po
formuli, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetu na naslovu:
http://www.praetor.si, področje “Javna naročila“, ponudniki lahko vprašanja v zvezi z
razpisno dokumentacijo postavljajo preko
spletnega informacijskega sistema na naslovu http://www.praetor.si, področje
“Vprašanja in odgovori“. Ogled originalnih
obrazcev, katerih tisk oziroma dotisk je
predmet javnega naročila je mogoč do roka
za oddajo ponudb na naslovu naročnika na
enak način kot velja za dvig razpisne dokumentacije, ponudniki pa lahko v vložišču
pridobijo tudi kopije teh obrazcev.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-82292
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

2. Naslov naročnika: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje
ob Savi, tel. 03/56-64-100, faks
03/56-61-078.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za:
a) revitalizacijo saniranih površin na območju med Ruardijem in Orlekom nad bivšo
jamo Kodrež,
b) revitalizacijo saniranih površin na območju plazu Ruardi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe 90
dni od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu naročnika, soba št. 1 pri
Marjeti Prelogar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa do vključno 19. 12. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo naročniku na
njegov
transakcijski
račun
št.
26338-0018070154.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 12. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 60 dni od izdaje računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za izdelavo projektne dokumentacije za a) revitalizacijo saniranih površin na območju med Ruardijem in Orlekom
nad bivšo jamo Kodrež in b) revitalizacijo
saniranih površin na območju plazu Ruardi,
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisnih dokumen-
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tacijah z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom 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: /
(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: 15. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– rok izdelave – 10%,
– reference s predmeta javnega naročila – 10%,
– rok plačila – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 3/2002
Ob-82321
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-23-411.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN: organiziranje in strokovno vodenje centralne čistilne in transportne ekipe 1A/11 in 14.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba storitve v celoti.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: eno leto, predvidoma od 1. 2. 2003 dalje.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko, na transakcijski račun št.:
01100-6030278961 s pripisom “JR-čiščenje”, pripisati davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 12. 2002,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 2002, ob 11. uri v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
določeno (opredeljeno) v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: letna ponudbena vrednost, strokovnost kadra, reference (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovitev razpisa. Prva objava je bila
v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 13. 9.
2002, Ob-77107.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 9. 2002.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 110-1/02
Ob-82416
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje zunanje
kontrole pri gradnji priključka Lopata in
povezovalne ceste Jug.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: priključek Lopata.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje dr. Aljoša Šaj-

na, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-284, faks 01/30-94-302.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDV (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 1. 2003 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1.
2003 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 648.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datum odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: 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: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 7. 7. 2003. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 2. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 11. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Ob-82424
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 15,
1518 Ljubljana, telefaks 01/232-03-74, tel.
01/474-53-67.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi IA oziroma IB zakona o javnih naročilih: priloga IA – številka
kategorije 14, predmet storitve: čiščenja
stavb.
Opis storitev je opredeljen v specifikaciji,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Storitve zajemajo redno dnevno, mesečno in letno čiščenje, dobavo toaletnega papirja, brisač, mila, osvežilcev in drugega sanitarno-higienskega materiala, čistil ter pranje zaves. Naročnik si v času trajanja pogodbe pridržuje pravico do spreminjanja
cen storitev, glede na rast cen življenjskih
potrebščin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov naročnika na vseh lokacijah v
Sloveniji v skupni izmeri 18.697,57 m2 notranjih talnih površin in 11.039,15 m2 steklenih površin.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, več sklopov ali samo
en sklop. Ponudbe za posamezne sklope
morajo zajemati vse vrste storitev, ki so za
posamezni sklop navedene v specifikaciji.
Javno naročilo je razdeljeno v naslednje
sklope:
I. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, v izmeri
7.950 m2 talnih površin in 5.359,57 m2
notranjih steklenih površin;
II. sklop:
A) Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Območna enota Celje, Gregorčičeva 5a, Celje, v izmeri 750 m2 talnih površin in 340 m2
steklenih površin.
B) Poslovni prostori ZZZS Območna
enota Celje, Gregorčičeva 5a, Celje, v izmeri 1600,90 m2 talnih površin in 800 m2 steklenih površin.
III. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Laško, Kidričeva 5, Laško, v izmeri
103 m2 talnih površin in 50 m2 steklenih
površin.
IV. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg 13, Slovenske Konjice, v izmeri 100,80 m2 talnih
površin in 80 m2 steklenih površin.
V. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Šentjur, Mestni trg 2, Šentjur, v izmeri
79 m2 talnih površin in 50 m2 steklenih površin.
VI. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Šmarje pri Jelšah, Rogaška 25, Šmarje pri Jelšah, v izmeri 108,88 m2 talnih površin in 60 m2 steklenih površin.
VII. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Območna enota Koper, Pristaniška 12,
Koper, v izmeri 706,45 m2 talnih površin in
157 m2 steklenih površin.
VIII. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Območna enota Kranj, Stara cesta 11,
v izmeri 846,30 m2 talnih površin in 224 m2
steklenih površin.
IX sklop:
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A) Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, Maribor, v izmeri 1.330,43 m2 talnih površin in
1.255 m2 steklenih površin;
B) Poslovni prostori ZZZS, Območna
enota Maribor, Sodna ul. 15, Maribor, v
izmeri 2.226 m2 talnih površin in 1.440 m2
steklenih površin.
X. sklop: Pisarna ZPIZ Slovenije, Območna enota Maribor, na Ptuju, Trstenjakova ul. 9, v izmeri 71 m2 talnih površin in
16 m2 steklenih površin.
XI. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Ptuj, Vodnikova ul. 2, Ptuj, v izmeri
282 m2 talnih površin in 48 m2 steklenih
površin.
XII. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Ormož, Ptujska c. 25, Ormož, v izmeri 134 m2 talnih površin in 17 m2 steklenih
površin.
XIII. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Lenart, Kraigherjeva ul. 19, Lenart, v
izmeri 158 m2 talnih površin in 35 m2 steklenih površin.
XIV. sklop: Poslovni prostori ZZZS, Izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska ul, 21,
Slovenska Bistrica, v izmeri 153 m2 talnih
površin in 68 m2 steklenih površin.
XV. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Kocljeva 12, Murska Sobota, v izmeri 647 m2
talnih površin in 435 m2 steklenih površin.
XVI. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, območna enota Nova Gorica, Kidričeva
13, Nova Gorica, v izmeri 547,15 m2 talnih
površin in 202,24 m2 steklenih površin.
XVII. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem, Gačnikova pot n.h., Ravne na Koroškem, v izmeri 490 m2 talnih površin in
140,28 m2 steklenih površin.
XVIII. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2,
Trbovlje, v izmeri 139,10 m2 talnih površin
in 36,40 m2 steklenih površin.
XIX. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, Izpostava Velenje, Prešernova 7, Velenje, v izmeri 118 m2 talnih površin in 77 m2
steklenih površin.
XX. sklop: Poslovni prostori ZPIZ Slovenije, OE Kranj, Izpostava Jesenice, Titova
c. 73, Jesenice, v izmeri 156,56 m2 talnih
površin in 148,66 m2 steklenih površin.
5. Kraj izvedbe: v objektih na v 4. točki
navedenih lokacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2003
do 31. 1. 2006.
8. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za osebni
prevzem je razpisna dokumentacija na razpolago na naslovu naročnika, v vložišču.
Pisne zahteve za posredovanje razpisne
dokumentacije po pošti naj zainteresirani
ponudniki naslovijo na Odsek za javna naročila na naslovu naročnika: Kolodvorska
ul. 15, Ljubljana.
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije oziroma naročilu lahko ponudniki zahtevajo pisno na naslovu naročnika,
do pet dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb. Kontaktne osebe za dogovor o

ogledu poslovnih prostorov na posameznih
lokacijah oziroma za posamezni sklop so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 12. in 13. uro, do vključno 22. 12.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT + DDV. Potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun naročnika številka:
01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da takrat naročniku tudi posreduje podatke o popolnem in
točnem naslovu firme in davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 12. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 12. 2002 ob 9. uri, v mali sejni
sobi v VIII. nadstropju poslovne stavbe na
Kolodvorski ul. 15, v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija v višini 2% ponudbene vrednosti z veljavnostjo vsaj 90 dni po oddaji
ponudbe, za I., II. in IX. sklop.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po izvršeni
storitvi za pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije; oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
3. da proti ponudniku v zadnjih petih
letih ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
4. da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
5. da je finančno in poslovno sposoben;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti;
7. izjava o zanesljivosti;
8. izjava, da zakon podjetju ne prepoveduje skleniti pogodbo,
9. izjava, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti,
10. izjava, da v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
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11. izjava, da bo v celoti prevzel vse
obveznosti iz naslova varstva pri delu;
12. da predloži referenčno listo z dokazili;
13. da za I., II. in IX. sklop predloži bančno garancijo za resnost ponudbe;
14. da za I., II. in IX. sklop predloži izjavo
banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
15. izjava, da sprejema vse pogoje 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 storitev: /
(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
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najkasneje
do 13. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve 70 točk,
– reference ponudnika 20 točk,
– ISO certifikat 10 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
ZPIZ Slovenije
Ob-82428
1. Naročnik: Zdravstveni dom Kočevje.
2. Naslov naročnika: Roška cesta 18,
1330 Kočevje, telefaks: 01/895-46-02,
tel.: 01/893-90-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve prevozov
dializnih bolnikov na področjih občin Kočevje, Kostel in Osilnica za čas od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
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: prevozi na terenu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 do
31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajnica ZD Vesel Božena, tel.: 01/893-90-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure; naročnik prosi za predhodno telefonsko najavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo cene razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (brez DDV)
na račun pri UJP št. 01248-6030920930
ponudnik izkaže s potrdilom o vplačilu.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18.12. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje v skladu z
navodili za oddajo ponudbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2002 v tajništvu ZD Kočevje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dnevni plačilni rok, cena z DDV
največ do nivoja 85% cene, ki jo naročniku
prizna ZZZS.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila v smislu 2. odstavka
47. člena 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:
– polica o zavarovanju odgovornosti,
– izjava o kadrovski strukturi ponudnika.
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: Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2000, Zakon
o zavodih, Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, drugi
predpisi s tega področja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 12. 2002 oziroma do sklenitve pogodbe, odločitev o spejemu ponudbe pa bo spejeta v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90 %,
– vozni park 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Zdravstveni dom Kočevje
Ob-82429
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, telefon 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve z jamskim kamionom - demperjem, sklic storitve I B, št. kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
5. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh pri
Gorenji vasi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: januar 2003 december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Turnšek). Vse dodatne informacije je
možno dobiti pri Barbari Pavčnik na tel.
03/56-26-144 int. 292 oziroma Bojanu
Klenovšku na tel. 03/56-43-704 int. 113.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 1. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da (kolikor
vrednost
ponudbe
presega
30,000.000 SIT brez DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu 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): ni
opredeljeno.
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: ni dodatnih pogojev.
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 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 3. 2002; 21. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok plačila do 20
točk, fiksnost cen do 10 točk, reference do
20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Ob-82430
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, telefon 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve z jamskim nakladalcem, sklic storitve I B, št.
kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
5. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh pri
Gorenji vasi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: januar 2003 december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Turnšek). Vse dodatne informacije je
možno dobiti pri Barbari Pavčnik na tel.
03/56-26-144 int. 292 oziroma Bojanu
Klenovšku na tel. 03/56-43-704 int. 113.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 1. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da
(kolikor vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT brez DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu 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): ni
opredeljeno.
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: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 3. 2002; 21. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok plačila do 20
točk, fiksnost cen do 10 točk, reference do
20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 266-129/2002
Ob-82508
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, telefakas
478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI in
razpisne dokumentacije dokumentacije
po ZJN-1 in PRAG/FIDIC za ureditev
mednarodnega mejnega prehoda Jelšane na državni cesti GI-6.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe 190 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan, glavna pisarna.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
01100-6300109972, model 18, sklic
15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 9.30, Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: po veljavni zakonodaji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, po
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena skupaj največ 100
točk;
– kvalitetno in pravočasno izdelane projektne dokumentacije v zadnih treh letih
pred oddajo ponudbe skupaj največ 23
točk;
– strokovna izobrazba kadrov skupaj največ 14 točk;
– vzpostavljen sistem kakovosti ISO
9001 do 3 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade
Št. 02/2002
Ob-82536
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.
9, 4000 Kranj, tel. 04/20-82-000, faks
04/20-26-718.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
prevozov zavarovanih oseb na dializo in
z nje, po prilogi 1A – št. kategorije: 2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
storitev iz javnega naročila se odda ali v
celoti ali pa po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2003
do 28. 2. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakturni
oddelek, Milana Vintar-Šambar, tel.
04/20-82-518.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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med 8. in 13. uro, po predhodni telefonski
najavi (razen medpraznične dni - 27., 30. in
31. 12. 2002).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na
TRR: 01252-6030921122.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, fakturni
oddelek, Milana Vintar-Šambar.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 1. 2003 ob 12. uri, sejna soba v
ZD Kranj, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 2 bianco menici oziroma bančna garancija (v
skladu z navodili naročnika).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik je dolžan izvajalcu poravnati ra-

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 325
Ob-82425
1. Naročnik: Osnovna šola Dravlje.
2. Naslov naročnika: Klopčičeva 1,
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v letni vrednosti ca. 20 mio SIT.
(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: prehrambeno blago je razdeljeno
na naslednje sklope: – meso in mesni izdelki – perutnina – kruh in pekovski izdelki –
mleko in mlečni proizvodi – sveža zelenjava
in sadje – zamrznjena zelenjava in ribe –
testenine in mlevski izdelki – splošno prehrambeno blago – sokovi. Ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni vsi artikli v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost bo priznana za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po običajni in
elektronski pošti.
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čune v roku 30 dni od dneva potrditve računa ali več, če se tako odloči ponudnik-izvajalec.
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: 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: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2003, predvideni datum izbire je
31. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 90%,
b) plačilni rok 3%,
c) izkušnje s prevozi dializnih pacientov
3%,
d) opremljenost vozila 2%,
e) usposobljenost za izvajanje prevozov
2%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost naročila je
75,000.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št. 01261 – 6030716108, sklic na
št. 50015-325.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 24. 12. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
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 cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe se bodo sklepale za obdobje 12 mesecev.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2002.
Osnovna šola Dravlje

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6.a točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, virmansko na podračun št.
01100-6030279058, ki ga vodi UJP, Urad
Nova Gorica ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu po-

Št. 230-1/02-3
Ob-82459
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,
5290
Šempeter
pri
Gorici,
faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.
3. (a) Vrsta in količina blaga: utekočinjen naftni plin (Propan-Butan, Propan).
(b) Kraj dobave: Stara Gora.
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nudbe: predložitev ponudb predvidoma do
28. 1. 2003, odločitev o sprejemu 31. 1.
2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582 in
Renato Gomišček, tel. 05/33-01-456.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 38/02
Ob-82166
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje toplotnih izolacij (1 A, zap. št. 1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo ponudnikom priznala za obdobje treh
let, drugo fazo postopka bo naročnik izvedel takoj po zaključku prve faze omejenega
postopka.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naročila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75 247,
faks +386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun pri NLB
d.d. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
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izvajanje toplotnih izolacij“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti do vključno 6. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi postopka, bianco menica ali bančna garancija, odvisno od vrednosti naročila v drugi fazi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvisno od vrste vzdrževanja (mesečno, po
končanju del ali po situacijah), naročnik
nudi najkrajši 60 dnevni plačilni rok.
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: ustrezna kadrovska struktura, opremljenost z delovnimi sredstvi,
ustrezne delovne izkušnje na izvajanju toplotnih izolacij na energetskih napravah moči 58 MW in več, delavci morajo imeti opravljen izpit iz varstva pri delu in požarnega
varstva, delavci morajo biti sposobni opravljati delo na višini, delavci morajo biti zavarovani za primer poškodbe pri delu, zagotoviti 2-urni odzivni čas v primeru okvare oziroma havarije.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora navesti imena delavcev, ki bodo
izvajali vzdrževanje in navesti izobrazbo oziroma usposobljenost.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: naročnik bo izvedel drugo fazo po potrebi.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo (ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
rok izvedbe).
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 7661/765
Ob-82155
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-02-305,
faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: originalno vgrajeni elektomagnetni
ventili oziroma rezervni deli/sklopi MSIV
isolacijskih ventilov kvalificiranih v skladu s standardi IEEE 323-1974 in IEEE
344-1975 in proizvedeni v skladu z ameriško regulativo za zagotovitev kvalitete
nuklearnih elektrarn 10CFR50 APP.B ANSI N45.2-1972. št. komadov 8.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: rezervne dele naročamo od originalnega proizvajalca ventilov, ki so vgrajeni v
NEK od samega začetka obratovanja elektrarne v skladu s točko 3. 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Weir Valves & Controls
(Atwood and Morrill), 285 Canal Street, Salem, Ma, USA.
7. Pogodbena vrednost: 18,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 228
Ob-82160
1. Naročnik: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.
2. Naslov naročnika: Lepi pot 11, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-01-800.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: enokomorna vakuumska peč IPSEN
VTTC-324R s homogenim plinskim hlajenjem pod visokim tlakom (rekonstrukcija), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, roka dobave in kvalitete blaga dobila največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: HSE GmbH, Emmerich, Nemčija.
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7. Pogodbena vrednost: 32,083.816,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,525.528,80 SIT, 32,083.816,64
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 162.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2002.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, Ljubljana
Št. 227
Ob-82161
1. Naročnik: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.
2. Naslov naročnika: Lepi pot 11, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-01-800.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: analitski elektronski mikroanalizator,
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
Lepi pot 11, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, roka dobave in kvalitete blaga dobila največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: JEOL (Europe) S.A.,
CROISSY-SUR-SEINE, France.
7. Pogodbena vrednost: 120,142.680
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 144,171.216 SIT, 120,142.680
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 156.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2002.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, Ljubljana
Št. 564/02
Ob-82162
1. Naročnik: Vzgojno varstvena organizacija Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila za potrebe kuhinje zavoda,
količina je posredno razvidna iz ponudbenih vrednosti; kraj dobave fco: Centralna
kuhinja Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4 e, Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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1. mleko in mlečni izdelki,
1.2. sladoledi - Ljubljanske Mlekarne d.d.;
2. meso in mesni izdelki,
2.1. meso in mesni izdelki - Jem d.d.;
2.2. meso piščančje, puranje in izdelki
iz piščančjega mesa - Kvibo d.o.o.;
4. sveža zelenjava in sadje – Pik As d.o.o.;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava – Kvibo d.o.o.;
5.2. zamrznjena zelenjava – Pik as
d.o.o.;
5.3. kompoti – Mercator Gorenjska d.d.;
6. sadni sokovi in sirupi,
6.1. sadni sokovi – Živila Kranj d.d.;
6.2. sadni sirupi – Živila Kranj d.d.;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – Žito Gorenjka d.d.;
8. ostalo prehrambeno blago,
8.1. jušni koncentrati – Živila Kranj d.d.;
8.2. marmelada – Mercator Gorenjska
d.d.;
8.3. margarina – Živila Kranj d.d.;
8.4. moka – Mercator Gorenjska d.d.;
8.5. jajca – Pik as d.o.o.;
8.6. zamrznjeni izdelki – Kvibo d.o.o.;
8.7. čaji – Živila Kranj d.d.;
8.8. ostalo prehrambeno blago – Mercator Gorenjska d.d.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponudbena vrednost, navedena v točki 10.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki,
1.2. sladoledi: 186.181,66, 124.600;
2. meso in mesni izdelki,
2.1. meso (goveje in svinjsko) in mesni
izdelki: 2,843.418,25, 2,186.300;
2.2. meso piščančje, puranje in izdelki
iz piščančjega mesa: 413.290, 386.470;
4. sveža zelenjava in sadje: 2,298.250,
1,568.367,50;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenjava: 377.180,95, 325.000;
5.2. zamrznjena zelenjava: 161.362,65,
120.516,92;
5.3. kompoti: 96.077,61, 82.630,61;
6. sadni sokovi in sirupi,
6.1. sadni
sokovi:
244.098,
230.731,50;
6.2. sadni
sirupi:
19.075,20,
17.294,60;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi: 1,365.416,50, 1,135.230;
8. ostalo prehrambeno blago,
8.1. jušni koncentrati: 77.230,10,
72.406,20;
8.2.
marmelada
16.066,50,
11.902,90;
8.3. margarina: 71.550, 70.769,30;
8.4. moka 21.608,57, 19.004,60;
8.5. jajca 262.570, 214.830;
8.6. zamrznjeni izdelki: 186.499,89,
94.800;
8.7. čaji: 800.525,80, 398.990,10;
8.8. ostalo
prehrambeno
blago:
1,606.303,15, 1,574.394,81.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002,
Ob-72579.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice
Ob-82172
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, faks 01/24-15-344.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava računalniško strojne opreme. Kraj dobave je Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponderirana najnižja ponudbena cena. Izbrani ponudniki so ponudili
najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop A – ORIA Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi,
– za sklop B – ORIA Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi in
– za sklop C – LIKO PRIS d.o.o., Verd
100A, 1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A – 29,895.000 SIT,
– za sklop B – 6,230.000 SIT in
– za sklop C – 2,952.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A – 49,731.554,40 SIT,
29,695.000 SIT,
– sklop B – 6,033.600 SIT,
5,593.990,70 SIT,
– sklop C – 3,240.000 SIT; 2,752.800
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve
faze
omejenega
postopka:
OMNM.IT-5/2002, Uradni list RS, št. 43-44
z dne 1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-82184
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330
Piran, faks 05/61-750-15, e-mail:okolje.jsvo@siol.net.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: samonakladalno vozilo brez prečke
s prigrajenim dvigalom, Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC-Intercar d.o.o.,
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PSC Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000
Koper.
7. Pogodbena vrednost: 26,238.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,796.000 SIT, 26,238.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 66 z dne 26. 7. 2002, Ob-74693.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 7. 2002.
JP Okolje Piran d.o.o.
Št. 1730/02
Ob-82188
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava v okviru zamenjave 9,400.000 litrov kurilnega olja – ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbira ponudbe se zaradi
neustrezno visokih ponujenih cen ni izvršila.
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: Ur.
l. RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
Ob-44339.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67099.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov
Št. 1730/02
Ob-82192
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 4,000.000 l kurilnega olja – ekstra
lahko, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
106, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 258,144.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,617 SIT/l, 53,78 SIT/l.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka:
Ur. l. RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
Ob-44339.

Št. 404-08-55/2002-6
Ob-82198
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Z.št.sk. Artikel

EM

Količina

1.

kos

32

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ročke:
klasična jeklena palica za uteži,
gumirana utež: 20 kg, 10 kg,
5 kg, 2,5 kg, 1,25 kg,
kromirana ročka: 10 kg, 8 kg,
6 kg, 4 kg, 2 kg
Majica z dolgimi rokavi
Pajkice
Komplet tekaški
Dres za triatlon
Kopalke
Majica s kratkimi rokavi
Trenirka zimska
Polo majica
Žoge za košarko, odbojko
in nogomet

kos
kos
kpl
kpl
kos
kos
kpl
kos

66
66
30
12
21
62
50
50

kos

350

Z.št.sk. Artikel

11.

13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67099.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov
Št. 1730/02
Ob-82194
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
20,000.000 l neosvinčenega motornega
bencina euro super 95, Hünxe, ZRN.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
1.199,491.160,78 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 0,23698 EUR/l, 0,22606 EUR/I.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur.
l. RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
Ob-44339.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67099.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov

EM

Količina

Fitnes naprave:
kos
trenažer za vadbo mišic upogibalk
kolena in iztegovalk kolena,
večnamenski trenažer,
stojalo za vadbo spodnjih trebušnih,
hrbtnih in prsnih mišic,
klop za vadbo trebušnih mišic,
rehabilitacijska klop za vadbo spodnjih
hrbtnih mišic, nastavljiva večnamenska klop,
stojali za ročko z utežmi

12

Centralno skladičče MORS, Miheličeva ulica, LjubljanaŠentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v postopku oddaje javnega naročila za nakup športne opreme, se
najugodnejšega ponudnika ne izbere, ker naročniku v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nista ostali vsaj dve pravilni ponudbi.
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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Št.

– skupina št. 2: 532.224 SIT z DDV,
– skupina št. 3: 568.260 SIT z DDV,
– skupina št. 8: 1,829.400 SIT z DDV,
– skupina št. 9: 319.000 SIT z DDV,
– skupina št. 10: 2,661.600 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega
postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-51/2002-11
Ob-82199
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 20. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Z.št.

Artikel

EM

Količina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Kapa
sonda lavinska
steklenica termos
koža za smuči
Škripček
svetilka čelna
vponka HMS
očala, UV zaščitna
dereza gibljiva
gorilnik
garnitura alpinistična 11cm
podloga, ležalna
primež
gurtna
gurtna
čevlji treking
nahrbtnik
gurtna
vreča
garnitura alpinistična 17cm
metulj
metulj
metulj
metulj
metulj
metulj
metulj
metulj
metulj
zatič št. 1
zatič št. 2
zatič št. 3
zatič št. 4
zatič št. 5
zatič št. 6
zatič št. 7
naprava lavinska žolna
plezalniki visoki
vponka, za ferate
nahrbtnik 40 l
posoda inox 1,3 l

kos
kos
kos
par
kos
kos
kos
kos
par
kos
kos
kos
kos
kos
kos
par
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
par
kos
kos
kos

80
40
50
25
20
10
100
30
30
20
80
10
2
30
30
16
10
20
10
70
10
20
20
20
20
20
10
5
5
10
10
10
10
10
10
10
20
10
40
10
30

2. skupina – leto 2002
Z.št.

Artikel

EM

Količina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vreča spalna
daljnogled
rokavice bojna unif.gorskih enot
nadrokavice
vrv bikolor 2x50m
vrv pomožna (7mm
vrv pomožna (8 mm
klin za skalo
lopata lavinska

kos
kos
par
par
kos
m
m
kos
kos

40
3
30
30
5
400
400
300
20
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Z.št.

Artikel

EM

Količina

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

vreča bivak
nož
kompas
lupa 10x
merilec hitrosti vetra
merilec teže snega
temometer alkoholni termometer
meter leseni
škarje ščipalke za vrv
GPS naprava
vreča za vrv
pas plezalni
vrv

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

15
5
20
10
2
2
2
10
10
5
10
40
10

3. skupina – leto 2002
Z.št.

Artikel

EM

Količina

1.
2.
3.

čevlji vojaški pl. smučarski
vložki za obutev
čevlji smučarski

par
par
par

10
10
20

4. skupina – leto 2003
Z.št.

Artikel

EM

Količina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vrv bikolor 2x50m
vrv pomožna (7mm
vrv pomožna (8 mm
klin za skalo
pas plezalni
vrv
vrv statična (11 mm

kos
m
m
kos
kos
kos
m

15
400
400
200
40
16
1200

5. skupina – leto 2003
Z.št.

Artikel

EM

Količina

1.
2.
3.

palice smučarske
smuči brez vezi
naprava lavinska žolna

par
par
kos

40
40
32

Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, LjubljanaŠentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v ponovljenem postopku oddaje javnega naročila za nakup gorniške
opreme, se najugodnejšega ponudnika ne izbere, ker naročniku
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nista ostali vsaj
dve pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina za leto 2002: 7,242.777,60 SIT z DDV,
1. skupina za leto 2003: 2,406.050,40 SIT z DDV,
2. skupina za leto 2003: 3,196.560 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega
postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-83/2002-10
Ob-82200
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 29. 7. 2002 in 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
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Nakup za leto 2002
Zap. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Predmet

Količina

Oprema za kuhinje
Prekucne ponve
Sušilni valjčni likalnik
Sterilizator za nože
Električni odpirač za konzerve
Stroj za rezanje kruha
Profesionalni palični mešalnik
Komplet enoporcijski termoport s posodo
Termos za napitke RF s pipco
Kuhinja
Mini kuhinja
Oprema za transport in pripravo hrane
Rezervoar za pitno in kontaminirano vodo
Zabojnik za ostanke hrane

2 kos
1 kos
16 kos
10 kos
2 kos
10 kos
350 kpl
25 kos
1 kpl
10 kos
5 kos

Nakup za leto 2003
Zap. št.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Predmet

Oprema za kuhinje in pralnice
Stroj za pranje zelenjave
Stroj za poliranje pribora
Profesionalni likalnik z likalno mizo
in kotličkom za paro
Profesionalna mikrovalovna pečica
Profesionalni palični mešalnik
Oprema za transport in pripravo
hrane na terenu
Miza za pripravo hrane in pomivanje
posode
Prevozna kuhinja

Količina

1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

4 kos
1 kos

Centralno skladičče MORS, Miheličeva ulica, LjubljanaŠentvid oziroma skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., LjubljanaŠentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo
za dodelitev naročila je najnižja ponujena cena.
Za blago: prekucne ponve, električni odpirač za konzerve,
stroj za rezanje kruha, profesionalni palični mešalnik, komplet
enoporcijski termoport s posodo, termos za napitke, mini kuhi-

Št. 47/02
Ob-82233
1. Naročnik: Republika Slovenija -Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava števcev prometa s klasifikacijo in komunikacijsko napravo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikrobit d.o.o., Ulica
arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 37,592.280
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,592.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

nja, rezervoar za pitno vodo, rezervoar za kontaminirano vodo,
zabojnik za ostanke hrane, stroj za poliranje pribora, profesionalna mikrovalovna pečica, miza za pripravo in pomivanje posode,
se najugodnejšega ponudnika ne izbere, ker naročniku v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nista ostali vsaj dve
pravilni ponudbi oziroma ni prispela nobena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Servistinvest d.o.o., Brestaniška 93, 2354 Brestanica – za
sušilni valjčni likalnik in profesionalni likalnik z likalno mizo in
kotličkom za paro,
– Krek Ribno d.o.o., Savska c. 35, 4260 Bled – za sterilizator za nože,
– PUC d.o.o., Hotedršica 82, 1372 Hotedršica – za stroj za
pranje zelenjave,
– MF PLUS d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljubljana – za prevozno kuhinjo.
7. Pogodbena vrednost:
– 2,028.000 SIT z DDV za sušilni valjčni likalnik,
– 1,418.880 SIT z DDV za sterilizator za nože,
– 1,440.000 SIT z DDV za stroj za pranje zelenjave,
– 253.080 SIT z DDV za prof. likalnik z likalno mizo in kotl.,
– 18,347.506 SIT z DDV za prevozno kuhinjo.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sušilni valjčni likalnik: 8,714.040 SIT z DDV, 2,028.000
SIT z DDV,
– sterilizator za nože: 1,449.600 SIT z DDV, 1,418.880 SIT
z DDV,
– stroj za pranje zelenjave: 1,664.434,50 z DDV, 1,440.000
SIT z DDV,
– prof. likalnik z likalno mizo in kotl.: 667.320 SIT z DDV,
253.080 SIT z DDV,
– prevozna kuhinja: 18,530.977,02 SIT z DDV, 18,347.506
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega
postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 18/02
Ob-82239
1. Naročnik: Republika Slovenija -Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste (NaCl granulacije 0-4).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Droga Portorož d.d.,
Industrijska c. 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 43,753.771
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,753.771 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 20/02
Ob-82244
1. Naročnik: Republika Slovenija -Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža števcev s klasifikacijo in komunikacijsko napravo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikrobit d.o.o., Ulica
arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 35,984.315
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,984.315 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 81/02
Ob-82261
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste – MgCl2 (30 % raztopina) in
MgCl2 (suhi in 30 % raztopina).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ARS TRADE d.o.o.,
Mlakarjeva 69, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 8,748.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 9,380.000 SIT in
najnižje ponudbe: 8,748.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 83/02
Ob-82262
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste – NaCl (0 - 4 mm vlaga
1 %).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 104,700.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 105,300.000 SIT
in najnižje ponudbe: 104,700.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 83/02
Ob-82264
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za dr-
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žavne ceste – NaCl (0 - 4 mm vlaga
4 %).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Droga Portorož d.d.,
Industrijska cesta 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 226,080.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 229,680.000 SIT
in najnižje ponudbe: 226,080.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 82/02
Ob-82266
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste – NaCl (0 - 2 mm vlaga
1 %).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Droga Portorož d.d.,
Industrijska cesta 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 42,960.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 43,440.000 SIT
in najnižje ponudbe: 42,960.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 82/02
Ob-82267
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava posipnih materialov za državne ceste – NaCl (0 - 2 mm vlaga
4 %).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 81,840.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje 82,320.000 SIT
in najnižje ponudbe: 81,840.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 050/2002
Ob-82270
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: video monitorji s priborom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
po predhodno pridobljenem mnenju Urada
za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PRO Motions d.o.o.,
Ajdovščina 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 76.900 EUR
CIP Ljubljana.
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 izvedel javno naročilo 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: 21. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 04/2001
Ob-82295
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gorivo - kurilno olje EL, 180.000 litrov, Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 16,311.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,668.072 SIT, 16,311.600 SIT
(z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Bolnišnica Sežana
Ob-82298
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: stefka.lavric@ijs.si.
3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: raziskovalna oprema “femtosekundni sistem za mešanje optičnih frekvenc
– laser“, subvencionirana s strani MŠZŠ,
XI. paket, zap. št. 260.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo se izvede v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1, ker gre za naročilo, ki ga lahko izpolni le določen dobavitelj.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EXPO COMM inženiring d.d., Plemljeva 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,583.400
SIT (brez 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: /
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: /
Institut “Jožef Stefan“
Št. 29/3521/2002
Ob-82322
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve – omara relejne zaščite R3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bizant Viktor, s.p.
Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 3,762.196,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,104.672 SIT, 3,762.196,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja
Ob-82327
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001
Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
30. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema za pedagoško
dejavnost, 17 monitorjev, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
5. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis se razveljavi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 43-44 z dne
1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Št. 037/2002-3
Ob-82411
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rezervni deli za magnetoskope tipa
Sony.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena, plačilni
pogoji, dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena pravočasna
ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
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: 22. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod

Št. 110-1/02
Ob-82417
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Klanec-Ankaran, Srmin-Socerb;
nabava opreme za AC bazo Kozina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za posamezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana - sklopa 1 in 3,
– Viling d.o.o., Kersnikova 10, 1000
Ljubljana - sklopi 4, 5 in 14.
7. Pogodbena vrednost:
– 10,953.528 SIT - sklop 1,
– 932.122 SIT - sklop 3,
– 4,287.986,40 SIT - sklop 4,
– 425.700 SIT - sklop 5,
– 666.784 SIT - sklop 14.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: krtača za čiščenje predora - 2
ponudbi,
– sklop 3: priključek za pranje prometnih znakov - 2 ponudbi,
– sklop 4: kompresor - mobilni - 2 ponudbi,
– sklop 5: kosilnica ročna (obrezovalnik)
- 2 ponudbi,
– sklop 14: kontejner za razsuti tovor - 2
ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 11,227.366 SIT, 10,953.528 SIT sklop 1,
– 960.085 SIT, 932.122 SIT - sklop 3,
– 4,418.880 SIT, 4,287.986,40 SIT sklop 4,
– 445.548 SIT, 425.700 SIT - sklop 5,
– 692.076 SIT, 666.784 SIT - sklop 14.
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: zahteva je bila poslana 22. 11.
2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 31/02
Ob-82418
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava vakumskih odklopnikov, FCA
Regensburg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 3. točko 110. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ALSTOM Sachsenwerk
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GmbH, Rathenaustrasse 2, D - 93055 Regensburg.
7. Pogodbena vrednost: 25,976.009,20
SIT (113.340 EUR).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.
Št. 38/02
Ob-82422
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-90-00, telefaks 01/588-91-09.
3. Datum izbire: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava blaga po sklopih:
1. repromaterial;
2. oprema in naprave.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena vrednost naročila - 70%,
– rok plačila - 10%,
– popust na pričakovani obseg naročila
- 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost glede na popis blaga iz predmetnega razpisa znaša 26,492.519,19 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,492.519,19 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis po odprtem postopku je bil prvič objavljen v Uradnem listu
RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002, Ob-64083,
drugič pa v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002, Ob-67621.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 683/02
Ob-82426
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup video elektroencefalografa
(vd EEG).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medistar,d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,900.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 12,000.000 SIT z DDV;
11,900.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 1. točke prvega odstavka 20. člena Z J N – 1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 684/02
Ob-82427
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup ultrazvočnega aparata za KIR.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mevi, d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 17,800.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,457.305 SIT z DDV,
17,800.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi 1. točke 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: 22. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-82521
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor,
faks
02/25-22-241,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža velikostenskega
prikazovalnika v nadzornem prostoru
DCV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pristopil k oddaji
naročila po postopku skladno s 5. točko
110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 56,547.779
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,547.779 SIT, 56,547.779 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Elektro Maribor, d.d., Maribor
Št. 404-08-65/2002-10
Ob-82525
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop – artikli iz žganega emajla –
priznanja; okvirno 3690 kpl/kos,
II. sklop – artikli iz žganega emajla –
leta; 1672 kpl,
III. sklop – artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom; 3323
kpl/kos,
IV. sklop – razna kovinska galanterija;
16262 kpl/kos.
Dostava blaga: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid,
ali drug kraj naveden v pisnem pozivu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni
na podlagi vrednosti ponudbe (utež: 0,90)
in ponujenega dobavnega roka od pisnega
poziva (utež: 0,10). Za 1. in 2. sklop, za 3.
sklop artikle pod zaporedno številko od 1.
do vključno 9., ter za 4. sklop za artikle pod
zaporedno številko 1., 2., 17., 18. in od
22. do vključno 27., se najugodnejši ponudnik ni izbral, ker naročnik ni pridobil dve
samostojni pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DVZ Ponikve d.o.o.,
Ponikve 76, 1312 Videm–Dobrepolje, za
3. sklop (artikel pod zaporedno številko
12.), ter za 4. sklop (artikli pod zaporedno
številko 5. do vključno 16.) in Heledi’s
d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje, za 3.
sklop (artikla pod zaporedno številko 10. in
11.), ter za 4. sklop (artikli pod zaporedno
številko 3., 4., 19., 20. in 21.).
7. Pogodbena vrednost: DVZ Ponikve
d.o.o., Ponikve 76, 1312 Videm –Dobrepolje – predvidena okvirna vrednost pogodbe je 5,638.592 SIT z DDV; Heledi’s d.o.o.,
Kersnikova 17, 3000 Celje – predvidena
okvirna vrednost pogodbe je 1,742.280 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– za 1. sklop 19,022.005,20/0 SIT z
DDV,
– za 2. sklop 3,624.120/0 SIT z DDV,
– za 3. sklop, artikli pod zaporedno številko 10., 11. in 12., 2.304/1.971,60 SIT
z DDV, ter
– za 4. sklop, artikli pod zaporedno številko 3., 4., 5. do vključno 16., 19., 20. in
21., 6,217.200/5,686.560 SIT z DDV,
– za 3. sklop artikli pod zaporedno številko od 1., 2 in 4. do vključno 9.,
380.676/0 SIT z DDV, za artikel pod zaporedno številko 3. pa 2,745.600/0 SIT z
DDV, ter
– za 4. sklop za artikle pod zaporedno
številko 1., 2. in od 22. do vključno 26.,
16,515.120/0 SIT z DDV, za artikle pod
zaporedno številko 17., 18. in 27. pa
1,141.152/0 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-72/2002-8
Ob-82526
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 20. 8. 2002 in 11. 10.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: osebni komplet, torbica in
kovček za prvo pomoč; 631 kpl,
2. sklop: komplet za imobilizacijo in
nosila; 3 kos/kpl,
3. sklop: nosila reševalna; 14 kpl,
4. sklop: folija zaščitna; 200 kos,
5. sklop: nosila za podvodni transport;
1 kos,
6. sklop: kpl za ogrevanje; 1 kpl,
7. sklop: monitor s pripadajočo opremo; 1 kos,
8. sklop: defibrilator; 1 kos,
9. sklop: nahrbtnik; 1 kos,
10. sklop: oprema šotora sanitetnega; 1 kpl,
11. sklop: ventilator; 1 kos,
12. sklop: mobilni kovček; 80 kos.
Dostava blaga: centralno skladišče URSZR, Roje, Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni
na podlagi vrednosti ponudbe (utež: 0,95)
in ponujenega dobavnega roka (utež: 0,05).
Za 1., 5., 6., 7., 10., 11. in 12. sklop,
naročnik ni oddal naročila, ker ni pridobil
vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Anthron d.o.o., Mirna
pot 6, 6310 Izola, za 2. in 3. sklop; Aform
d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, za 4.
sklop; Medicop medicinska oprema d.o.o.,
Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota, za
8. in 9. sklop.
7. Pogodbena vrednost: 6,823.872
SIT z DDV za 2. in 3. sklop; 134.400 SIT z
DDV za 4. sklop, 7,740.486 SIT z DDV za

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. sklop in 444.758 SIT z DDV za 9. sklop.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za 1. sklop 2,698.070,40/0 SIT z
DDV,
– za 2. sklop 3,858.753,60 SIT z DDV,
2,302.992 SIT z DDV,
– za 3. sklop 5,023.200 SIT z DDV,
4,520.880 SIT z DDV,
– za 4. sklop 204.480 SIT z DDV,
134.400 SIT z DDV,
– za 5. sklop 310.800/0 SIT z DDV,
– za 6. sklop ni bilo ponudb,
– za 7. sklop 4,501.800 SIT z DDV,
3,056.598,19 SIT z DDV,
– za 8. sklop 7,823.136 SIT z DDV,
6,145.334,40 SIT z DDV,
– za 9. sklop 458.514 SIT z DDV,
349.492,60 SIT z DDV,
– za 10. sklop ni bilo ponudb,
– za 11. sklop 1,298.702,57 SIT z DDV,
666.843,70 SIT z DDV in
– za 12. sklop 1,670.131,20/0 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Ministrstvo za obrambo

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. 5/129
Ob-82159
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih del, zemeljskih del in gradbenih del za sanacijo
kanalizacije v Kovačičevi ulici v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijski
rok, plačilni pogoji in rok izvršitve del, izbrani
ponudnik je ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 63,020.441
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,259.079,15 SIT, 63,020.441 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: 19. 11. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 3019-02
Ob-82164
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja čistilne naprave
Hrpelje in njenih komunalnih priključkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec je bil izbran kot najugodnejši na osnovi meril ponudbena cena,
rok plačila, reference in garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krasinvest d.o.o., Sežana,
Gradišče 12, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 104,770.016
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 126,439.522 SIT z DDV, 104,770.016
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Št. 163/2002
Ob-82170
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijskega
omrežja – Kanal K5, Črpališča.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80% in tehnična ocena 20%.
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: 110,124.960
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejeti sta bili
2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 118,570.392 SIT, 110,124.960
SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročniku: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.
Št. 646/02
Ob-82185
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-mail:
ksp.hrastnik@siol.net, 56-42-310.
3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: glavni sanitarni kanalski kolektor “S“ v Hrastniku, odsek S-3
in del odseka S-4, na področju od J 52
do J 35.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9,
Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 68,350.478,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,940.691,08 SIT, 68,350.478,64
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: 19. 11. 2002.
KSP Hrastnik, d.d.
Št. 10/02
Ob-82202
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: odprava pomanjkljivosti po
tehničnem pregledu za ureditev ceste
R1-225 Črnivec-Radmirje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 2,264.261 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,264.261 SIT, 2,264.261 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št.

103 / 29. 11. 2002 / Stran 8137

Št. 11/02
Ob-82207
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: odprava pomanjkljivosti po
tehničnem pregledu za ureditev ceste
R2-428/1252 Pavličevo sedlo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 2,804.239 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,804.239 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 13/02
Ob-82208
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-625/061 Sv. Anton – Dvori.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK Koper d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper – vodilni partner –
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana –
partner.
7. Pogodbena vrednost: 312,772.156
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 312,772.156 SIT, 312,772.156 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 15/02
Ob-82209
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu čez

Muro in 5 inundacij ter rekonstrukcijo
ceste G1-3/0317 od km 0+680 do km
1+297 pri Petajncih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 85,474.447
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,474.447 SIT, 85,474.447 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 17/02
Ob-82210
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija R1-206 Jasna – Erika odprava pomanjkljivosti po
tehničnem pregledu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,951.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,951.440 SIT, 3,951.440 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 31/02
Ob-82211
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-428/1249 Ljubno – Luče od km
9.560 – 10.815.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 41,771.028
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,771.028 SIT, 41,771.028 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 32/02
Ob-82212
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazov na cesti
R3-638/1132 Bistrica pri Tržiču.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GZL Geoprojekt d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 101,728.201
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 101,728.201 SIT, 101,728.201 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 34/02
Ob-82213
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-348/1306 Šentilj-Trate.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 241,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 241,800.000 SIT, 241,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 39/02
Ob-82214
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R3-653/1364
skozi Hrib-Loški Potok od km 0.010 do
km 0.210.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 21,206.595
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,206.595 SIT, 21,206.595 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 42/02
Ob-82215
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dokončanje gradbenih del
po odpravi začasne odredbe o prepovedi gradnje na cesti RT 934/6838 Sežana-Lipica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK Koper d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 3,697.893 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,697.893 SIT, 3,697.893 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 40/02
Ob-82216
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela po tehničnem
pregledu na rekonstrukciji ceste
R1-208/1089 Kubed.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK Koper d.d., Ulica 15.
maja 14, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 5,233.987 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,233.987 SIT, 5,233.987 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 43/02
Ob-82217
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-696/7919 Graška Gora – Šmiklavž –
nepredvidena dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4,570.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,570.000 SIT, 4,570.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 34/02
Ob-82218
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-348/1306 Šentilj-Trate.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 241,800.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 241,800.000 SIT, 241,800.000 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 45/02
Ob-82219
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela na cesti
G1-3/317 v Petajncih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 32,873.563
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,873.563 SIT, 32,873.563 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 48/02
Ob-82223
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: zamenjava hidroizolacije na
mostu čez Savo v Trbovljah na cesti
R1-223/1229.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,598.444 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,598.444 SIT, 8,598.444 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 52/02
Ob-82224
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R2-447/0367
skozi Šempeter – dodatna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 33,674.317
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,674.317 SIT, 33,674.317 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 53/02
Ob-82225
1. Naročnik: Republika Slovenija -Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev križišča na cesti
G1-3 Muta 3 (Spodnja Muta).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bernard Bauer s.p., Ob Potoku 8, 2360 Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 2,015.665 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,015.665 SIT, 2,015.665 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 54/02
Ob-82226
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela po tehničnem

pregledu in ureditev obvoza v času sanacije mostov v Petanjcih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 4,355.041 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,355.041 SIT, 4,355.041 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 55/02
Ob-82228
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova ceste R2-411/1429
Dobro Polje od km 4+720 do 5+650.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit Asphalt d.o.o., Tržaška
2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,683.066 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,683.066 SIT, 2,683.066 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 56/02
Ob-82229
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: nepredvidena dela pri izvedbi križišča na cesti R3-711/9013 Rače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,400.784 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,400.784 SIT, 3,400.784 SIT.

Stran

8140 / Št. 103 / 29. 11. 2002

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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 57/02
Ob-82231
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatne potrebne preiskave – obvoznica Radlje G1-1/241.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aktim d.o.o., Alešovčeva 29,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 815.766 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 815.766 SIT, 815.766 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 58/02
Ob-82232
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela po tehničnem
pregledu za ureditev ceste G1-2/1313
Ormož – Središče ob Dravi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4,873.469 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,873.469 SIT, 4,873.469 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: 20. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 40206-02/02
Ob-82203
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Bevkova 9, 5282
Cerkno.
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3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova občinskih cest:
– Dolenji Novaki – Razpotje,
– Veharše – Hmenica – Gor. Jazne,
– Vovkova grapa – Jakobč,
– Zakriž – Cerkno,
– Šentviška gora – Bukovo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev javnega razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) Proinženiring d.o.o., Kidričeva 9a, Nova Gorica:
– LC Dolenji Novaki – Razpotje,
– LC Vovkova grapa-Jakobč,
– LC Zakriž – Cerkno,
– LC Šentviška gora – Bukovo,
B) Cestno podjetje d.d., Prvomajska 52,
Nova Gorica:
– LC Veharše-Hmenica-Gor. Jazne.
7. Pogodbena vrednost:
A)
– LC
Dolenji
Novaki-Razpotje:
9,391.229,96 SIT,
– LC Vovkova grapa – Jakobč:
8,053.831,84 SIT,
– LC Zakriž-Cerkno: 10,845.841,90 SIT,
– LC Šentviška gora – Bukovo:
15,837.830,80 SIT,
B)
– LC Veharše-Hmenica-Gor. Jazne:
9,567.375,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– Dolenji
Novaki-Razpotje:
12,612.207,84 SIT, 9,391.229,96 SIT,
– Veharše-Hmen.-Gor.
Jazne:
10,924.733,76 SIT, 9,567.375,60 SIT,
– Vovkova grapa-Jakobč: 9,940.561,68
SIT, 8,053.831,84 SIT,
– Zakriž-Cerkno: 13,573.787,18 SIT,
10,845.841,90 SIT,
– Šentviška gora-Bukovo: 20,820.030
SIT, 15,837.830,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega postopka: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Občina Cerkno
Št. 1636-1/02
Ob-82280
1. Naročnik: Javni zavod Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210 Sežana, faks 05/73-46-370.
3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija hleva v Ravnah – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Viljem Perčič
s.p., Cesta na Lenivec 29, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 60,223.260 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,967.372,55 SIT, 60,223.260 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2002.
Javni zavod Kobilarna Lipica
Št. 1637-1/02
Ob-82282
1. Naročnik: Javni zavod Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210 Sežana, faks 05/73-46-370.
3. Datum izbire: 11. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela – I. faza na objektu grad v
Lipici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Sežana.
7. Pogodbena
vrednost:
131,623.128,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 138,700.139 SIT, 131,623.128,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 9. 2002.
Javni zavod Kobilarna Lipica
Št. 3/2002
Ob-82312
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale, Žetale 1,2287 Žetale, tel. 02/765-30-10, faks
02/769-57-21, e-mail: obcina.zetale@siol.net.
3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: modernizacija občinske ceste JP 741320 Globočec-Prekože.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilna sposobnost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Zagrebška c.49/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 21,597.351,25
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,167.560 SIT, 21,597.351,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 10. 2002.
Občina Žetale
Št. 47/3518/2002
Ob-82323
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prizidava in nadzidava upravne stavbe v RTP Gorica - obnova pritličja
in zunanja ureditev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je podpisal pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran v prvem javnem razpisu leta 2001.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marc Gradbeno podjetje
d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 14,744.047,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek s pogajanji brez predhodne
objave – 110. člen 8. odstavek ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 35103-1/2000-2002
Ob-82519
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-50-670, faks 01/70-50-680.

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. 1419
Ob-82153
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nadzor
EU – konzultanta nad izvajanjem del
na opustitvi pridobivanja uranove rude in ugotavljanje skladnosti z EU normativi.
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3. Datum izbire: 19. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja III. b faze, Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, Stari trg
pri Ložu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi meril navedenih v
razpisni dokumentaciji (ponudbena cena, reference, garancija in dodatne ugodnosti).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica d.d.,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.
7. Pogodbena
vrednost:
165,740.169,38 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 166,019.603,37 SIT in 165,740.169,38
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Občina Loška dolina

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,657.537,57 SIT; 49,813.188 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Občina Hoče-Slivnica

Št. 41405/00013/2002-030 Ob-82522
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta 15,
2311 Hoče.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev kanalizacije v Vilenski cesti, Radizel.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference. Doseženo
število točk (najnižja cena, reference).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGM Stavbar Hoče d.d.
7. Pogodbena vrednost: 49,813.188
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Ob-82533
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja vrtca – objektov B
in C ter veznega člena za objekt v Velikih
Laščah.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: 80% cena, 20% reference. Ponudnik je bil izbran na podlagi
meril in točkovanja po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradišče d.o.o, Cerknica,
C. 4. maja 80, 1380 Cerknica.
7. Pogodbena
vrednost:
192,429.055,93 SIT z upoštevanim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 234,314.999,60 SIT, 192,429.055,93
SIT z upoštevanim 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: 25. 11. 2002.
Občina Velike Lašče

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena: 70 točk, reference podjetja: 30 točk. Izbrani ponudnik je pridobil
največje število točk (100).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: WISMUT GmbH, Jagdschänkenstrasse 29, D-09117 Chemnitz,
Germany.
7. Pogodbena vrednost: 129.290 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 420.600 EUR, 129.290 EUR.
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: 20. 11. 2002.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.

Št. 1420
Ob-82154
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
projekta opustitev pridobivanja uranove rude – jamska dela za sklop 1, 2
in 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
sklop 1: 177,001.964 SIT (z DDV),
sklop 2: 115,606.303,20 SIT (z DDV),
sklop 3: 915,910.319,23 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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sklop 1: 310,369.140,31 SIT z DDV,
sklop 2: 170,361.484,66 SIT z DDV,
sklop 3: 1.082,112.096,74 SIT z DDV,
sklop 1: 177,001.964 SIT z DDV,
sklop 2: 115,606.303,20 SIT z DDV,
sklop 3: 915,910.319,23 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001,
Ob-57680.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51247.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
20. 11. 2002.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.
Št. 054/2002
Ob-82158
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje
in priprava sanacijskih ukrepov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: A.T. Kearney, jan Wellem
Platz 3D, Dusseldorf.
7. Pogodbena vrednost: 109.000 EUR.
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: izveden postopek s pogajanji v skladu
z 20. členom ZJN 1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 039/2002-1
Ob-82171
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve nadstandardnega pogarancijskega vzdrževanja obstoječe aktivne mrežne opreme CISCO, njene nadgradnje, nadgradnje programske opreme ter tehnična pomoč pri uporabi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
po predhodni objavi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: mesečni pavšal 158.000,40 SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 540.000 SIT, 158.000,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za pogarancijsko vzdrževanje CISCO opreme v odprtem postopku ni
prejel dveh pravilnih ponudb. Odpti postopek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
35 z dne 19. 4. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 663-05-687/02
Ob-82173
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-33-91, faks
01/478-35-92.
3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
vzpostavljenega informacijsko podprtega računalniškega sistema za nemoteno
izvajanje Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih ter izvajanje mesečnih obdelav z vzdrževanim informacijskim sistemom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano
po postopku s pogajanji brez predhodne objave (2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1), ker je samo en ponudnik, ki lahko
brez prekinitev in visokih dodatnih stroškov
vzdržuje vzpostavljeni informacijsko podprti
računalniški sistem za nemoteno izvajanje Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter izvaja mesečne obdelave z vzdrževanim informacijskim sistemom.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rais d.o.o., računalniške
aplikacije in svetovanje, Jamova cesta 39,
1111 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 59,237.377
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba sklenjena do 31. 12. 2004.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 11. 2002.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 371-01-23/2002
Ob-82174
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava specifikacij in načrtov za javne razpise za
področje IT in LAN.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Astec d.o.o., Tržaška cesta
118, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna ocenjena vrednost znaša 12,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– svetovalni dan A: 151.200 SIT,
151.200 SIT,
– svetovalna ura A: 21.600 SIT, 21.600
SIT,
– svetovalna ura B: 21.600 SIT, 18.360
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001,
Ob-48107.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2002.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4803
Ob-82196
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
programske opreme Oracle od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: Oracle je edini (izključni) lastnik programske opreme in licenc.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,300.000
SIT (za tri leta).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,192.320 SIT, 34,300.000 SIT (za tri
leta).
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: 19. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 145/02
Ob-82252
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 31. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane državne ceste na območju Republike Slovenije za 1 odsek v dolžini
8,6 km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,612.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za km 2,780.000 SIT, za km
2,020.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 145/02
Ob-82257
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 31. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane državne ceste na območju Republike Slovenije za 5 odsekov v dolžini
7,3 km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro
d.d., Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,971.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za km 2,780.000 SIT, za km
2,020.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 145/02
Ob-82258
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 31. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane državne ceste na območju Republike Slovenije za 6 odsekov v dolžini
7,3 km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica – vodilni partner, Geo-Biro d.o.o. Nova Gorica,
Trg Jožeta Srebrniča 8, 5250 Solkan – par-
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tner, Pars d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, 5280
Idrija – partner, Gromap d.o.o. Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica partner.
7. Pogodbena vrednost: 14,140.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za km 2,780.000 SIT, za km
2,020.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 145/02
Ob-82259
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 31. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane državne ceste na območju Republike Slovenije za 2 odseka v dolžini
4,2 km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje in
GEOIN d.o.o., Gosposvetska cesta 29,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,618.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za km 2,780.000 SIT, za km
2,020.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 2/2003
Ob-82319
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodastvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-94, faks
01/478-35-77.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavitev
in delovanje sistema kreditnega zavarovanja in financiranja izvoza v Bosni in
Hercegovini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenska izvozna družba,
d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 46,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sofinanciranje javnega naročila v višini
49% celotne vrednosti javnega naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za gospodastvo
Št. 3/2002
Ob-82320
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: organiziranje in strokovno vodenje centralne čistilne in transportne ekipe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: letna ponudbena vrednost,
strokovnost kadra, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: obe prejeti ponudbi se zavrne kot nepravilni, postopek se ponovi pod
enakimi pogoji.
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 informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77107.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 59/3232/2002
Ob-82324
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava idejnega projekta in projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za DV 2x400 kV
Beričevo-Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(60%), reference kadrov (20%), potrjene reference ponudnika (15%), plačilni pogoji
(3%), ISO standard (2%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,400.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,514.320 SIT, 86,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 59/3234/2002
Ob-82325
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sklop A: Izdelava prostorske dokumentacije – lokacijskega načrta, sklop B: izdelava idejnih
rešitev, idejnega projekta (IDP), investicijskega programa (INP) in projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
ter sklop C: izdelava poročila o vplivih na
okolje za DV 2x400 kV Cirkovce – Pince
z razpletom DV pred razdelilno postajo
(RP) in za RP 400 kV Cirkovce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(60%), reference kadrov (20%), potrjene reference ponudnika (15%), plačilni pogoji
(3%), ISO standard (2%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop A: ZEU d.o.o., Murska
Sobota; sklop B: IBE, d.d. Ljubljana; sklop
C: OIKOS d.o.o., Vir pri Domžalah.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
45,864.000 SIT; sklop B: 140,400.000
SIT; sklop C: 14,810.400 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 48,735.840 SIT,
45,864.000 SIT; sklop B: 178,584.600
SIT, 140,400.000 SIT; sklop C:
39,900.000 SIT, 14,810.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56763.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 137/2002
Ob-82535
1. Naročnik: Narodna galerija.
2. Naslov naročnika: Puharjeva ulica 9,
Ljubljana, p.p. 432, tel. 01/24-15-400, faks
01/24-15-403, e-mail: info@ng-slo.si.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: celovita storitev varovanja premoženja posebnega
pomena in recepcijska služba v letu
2002 – 2003.
5. Merilo za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, kadri; ponudnik je bil izbran na podlagi meril in točkovanja po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal d.d. Ljubljana, Zaloška 143.
7. Pogodbena vrednost: 12,593.376
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,922.080 SIT, 12,593.376 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 26. 11. 2002.
Narodna galerija
Ljubljana

ZJN-18

10. Napoved nagrad: naročnik bo podelil tri nagrade. Prva nagrada je 1,800.000
SIT, druga 900.000 SIT, tretja 450.000 SIT.
Vse nagrade so v neto znesku, izplačilo je v
bruto znesku.
11. Podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: samo za prve tri izbrane
ponudnike.
12. Napoved ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
Odkupna pogodba. Avtor skupaj z denarno nagrado pridobi pravico in dolžnost, da
postane oblikovalec tipske stojnice, ki bo v
praksi udejanjil postavitev idejne zasnove
tipske stojnice.
13. Datum objave predhodnega razpisa: ne.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Slovenska turistična organizacija

Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 968/2002
Ob-82461
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija, javni gospodarski zavod.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
Ljubljana.
3. Predmet natečaja: idejna rešitev za
oblikovanje tipske stojnice, ki bo predstavljala slovensko turistično ponudbo na
sejmih doma in po svetu.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva natečajno gradivo in dodatne informacije: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana, Brina
Čehovin, faks 01/589-18-41 ali elektronski
naslov brina.cehovin@slovenia-tourism.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobe dodatne informacije: vsak delovni dan med 9. in 12. uro
do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ne.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenska turistična organizacija;
Dunajska 156, Ljubljana, na vložišče, s pripisom “Ne odpiraj javni natečaj za Javni razpis
za tipsko stojnico).
6. Ali je natečaj rezerviran za določene
poklice: da, univerzitetni diplomirani oblikovalec, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture.
7. Merila za ocenjevanja ponudb: po
razpisni dokumentaciji.
8. Imena članov žirije, ki bo ocenjevala
ponudbe: Jani Bavčer, univ. dipl. oblikovalec,
predsednik Društva oblikovalcev Slovenije Miljenko Licul, oblikovalec dr. Miro Kline, dr.psihologije in docent na FDV, Bojan Meden,
MBA, generalni direktor STO, Iztok Altbauer,
vodja pospeševanja prodaje Brina Čehovin,
projektni vodja, Lučka Letič, vodja produkcije
promocijsko informativnega materiala, Barbara Vajda, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, mag. Rudi Rumbak, sekretar SSNZ.
9. Napoved ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 30/02
Ob-82529
1. Naročnik: MOL, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava in Slovenske železnice
d.d. v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije, Matično sekcijo arhitektov, urbanistov
in krajinskih arhitektov (IZS-MSA), Dunajska
104, Ljubljana ter strokovnimi društvi.
2. Naslov naročnika: IZS-MSA, Dunajska
104, 1000 Ljubljana.
3. Opis projekta: javni anonimni enostopenjski programski urbanistični mednarodni (za Slovenijo, sosednji državi Hrvaško in Madžarsko ter za države EU in
Švico) z dvema povabljenima udeležencema za območje Potniškega centra
Ljubljana – končni izid.
4. Število udeležencev: 3.
5. Število tujih udeležencev: 1.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: natečajna žirija je izmed treh enakovrednih drugih nagrad kot osnovo za izdelavo
zazidalnega načrta izbrala rešitev pod šifro
06931;
avtorji: Rok Klanjšček, udia, Klemen Pavlin, udia; Aleš Vrhovec, udia, vsi Real Engineering d.o.o., Ljubljana;
sodelavci: Aljaž Lavrič,abs.arh., Mateuž
Frančič,abs.arh., Gašper Zalar, udia,
konzultanti: Ekonomska študija; Janez
Hacin,SIA/FAS,udia, Ženeva s HOK International Ltd., London;
Statična presoja; ELEA IC, d.o.o., Ljubljana; Angelo Žigon, udig. z dr. Johannes
Kleberg, dipl.ing.dr. Peter Schubert, dipl.
ing. Josef Daller, Marko Žibert, udig., Igor
Lapanje, absolvent;
Prometna študija; Gašper Blejec, udig.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: natečajna dela bodo razstavljena v atriju Mestne hiše od 29. 11. 2002 do 6. 1.
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2003. Otvoritev razstave bo 29. 11. 2002
ob 11. uri, razstava je odprta vsak dan med
10. in 20. uro.
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: /
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
IZS-MSA, Ljubljana

Javni razpisi
Ob-82299
Razveljavitev razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava opreme za Nacionalno REITOX
Informacijsko točko in za programe
zmanjševanja škode ter programe
zmanjševanja ponudbe na področju
drog:
SKLOP 6: Specialna video kamera
1. Sklic
objave:
EUROPAID/
113836/D/S/SI
2. Datum objave: 12. avgust 2002
3. Program: Phare
4. Podpisnik pogodbe: Urad Vlade Republike Slovenije za droge
5. Dodatne informacije
Razpisni postopek za sklop 6 je bil neuspešen, ker edina prispela ponudba za sklop
6 ni bila tehnično skladna.
Vlada Republike Slovenije
Urad za droge
Ob-82300
Cancellation of Supply Tender
Procedure
Supply of Equipment for the National
REITOX Focal Point and the Drug
Supply Reduction and Drug Harm
Reduction Programmes:
LOT 6: Special video camera
1. Publication reference: EUROPAID/
113836/D/S/SI
2. Publication date: 12 August 2002
3. Programme: Phare
4. Contracting Authority: Governmental
Office for Drugs of the Republic of Slovenia
5. Other information
The tender procedure for Lot 6 has been
unsuccessful since the only offer submitted
for Lot 6 was technically noncompliant.
Governmental Office for
Drugs of the Republic of Slovenia
Popravek
Ob-82505
V javnem razpisu za sofinanciranje programov na področjih:
b) socialnega varstva,
b) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2003 sofinancirala Občina
Krško, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 22. 11. 2002, Ob-81937, se
popravita 8. in 9. točka in se pravilno glasita:
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 16. 12. 2002 do 12. ure na naslov
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Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Krško – soba
205.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – ponudbe
na razpis“ s pripisom “za področje A“ oziroma “za področje B“, odvisno od tega, za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 17. 12. 2002 v prostorih Občine
Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
Občina Krško
Obvestilo
Št. 01504-41/98
Ob-82507
Občina Kamnik v zvezi z javnim razpisom
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin,
ki ga je objavila družba Stol, d.d., iz Kamnika, opozarja, da glede zemljišč parc. št.
456/1, 456/2 in 456/4 k.o. Šmarca med
Občino Kamnik in družbo Stol, d.d., poteka
spor na pristojnem sodišču.
Občina Kamnik
Ob-82580
Na podlagi Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. l. SRS, št.
18/76), Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99,
72/00, 81/00, 124/00, 52/01), Programa
APZ za leto 2003, Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01, 111/01,
30/02, 64/02 in 67/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01,
53/02, 80/02 in 88/02) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev poklicne oziroma
zaposlitvene rehabilitacije
Namen razpisa je izbor izvajalcev, ki bodo izvajali poklicno oziroma zaposlitveno rehabilitacijo (v nadaljevanju rehabilitacijo) po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma po Zakonu o usposabljanju
in zaposlovanju invalidnih oseb. Izvajalci lahko izvajajo rehabilitacijo za določeno ciljno
skupino (npr. gluhi, slepi, duševno bolni …)
ali za več različnih skupin.
I. Predmet razpisa
Rehabilitacija je sistem pomoči invalidom
in osebam, ki imajo zaradi posledic telesne
ali duševne okvare ali bolezni ovire pri vključitvi v delo oziroma zaposlitev; vsebuje storitve oziroma aktivnosti, ki omogočajo rehabilitantom, da si zagotovijo in obdržijo ustrez-

no zaposlitev ter napredujejo v poklicni karieri. Rehabilitacija je celostni proces, ki vsebuje komponente poklicne orientacije ter
podpornih mehanizmov pri vključevanju v
izobraževanje, usposabljanje in zaposlitev.
Vključuje tudi različne oblike svetovanja in
spremljanja.
Ciljna skupina (v nadaljevanju rehabilitanti) so:
– invalidi,
– osebe, ki imajo zaradi posledic telesne
ali duševne okvare ali bolezni ovire pri vključitvi v delo oziroma vključevanju v zaposlitev.
Izbrani izvajalci bodo v okviru rehabilitacije izvajali naslednje storitve:
a) svetovanje in motiviranje rehabilitantov
za njihovo aktivno vlogo,
b) priprava mnenja o ravni rehabilitantovih sposobnosti, znanj, delovnih navad in
interesov,
c) pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in vključitvi v življenje in delo z njo
(psihosocialna rehabilitacija),
d) pomoč pri izboru ustreznih poklicnih
ciljev,
e) razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
f) iskanje ustreznega dela (zaposlitve),
g) analiza konkretnega delovnega mesta
in okolja,
h) načrt prilagoditve delovnega mesta in
okolja,
i) načrt potrebnih tehničnih pripomočkov,
j) usposabljanje oziroma pomoč pri usposabljanju na konkretnem delovnem mestu
oziroma v izbranem poklicu,
k) spremljanje rehabilitanta pri usposabljanju in izobraževanju,
l) spremljanje rehabilitanta na delovnem
mestu po vključitvi v delo,
m) sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa.
Obseg in trajanje rehabilitacije za posamezno osebo bo določen z rehabilitacijskim
načrtom.
II. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
1. so registrirane v Republiki Sloveniji,
2. opredelijo ciljno skupino invalidov (tudi številčno) za katero bodo izvajali rehabilitacijo,
3. imajo zagotovljene kadrovske pogoje
za izvajanje rehabilitacije:
– imajo strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke smeri, socialnega dela, zdravnike ustrezne specialnosti, delovne terapevte, tehnologe in druge z najmanj 2 leti delovnih izkušenj
na tem področju,
– predložijo ustrezen organizacijski načrt
izvajanja rehabilitacije za ciljno skupino (oblikovani timi …),
4. imajo zagotovljene organizacijske, prostorske in tehnološke pogoje za izvajanje rehabilitacije, ki so prilagojeni potrebam ciljne
skupine v smislu dostopnosti, povezanosti z
javnimi prometnimi sredstvi, prilagojenosti
stavbe, opreme fizičnim, psihičnim in zdravstvenim potrebam rehabilitantov,
5. imajo reference za delo s ciljno skupino.
III. Merila za izbiro izvajalcev rehabilitacije
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
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Maksimalno število točk

ustreznost vsebinskega in
organizacijskega načrta izvajanja
rehabilitacije
usposobljenost izvajalca
usklajenost metod, tehnik, oblik
izvajanja rehabilitacije glede
na specifičnosti
posamezne ciljne skupine
izvajanje evalvacijskih ocen in študij
lastnega dela
cena posameznih storitev
povezave z delodajalci
Skupaj

5
5

5
5
5
5
30

Posamezno merilo bo vrednoteno z 0 do
5 točkami. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni izvajalci, ki od možnih 30 točk ne bodo
zbrali vsaj 20 točk.
IV. Okvirna višina sredstev
V letu 2003 je za financiranje storitev rehabilitacije po tem razpisu zagotovljenih 400
mio SIT in se bodo financirale iz proračunske
postavke 3577-zaposlitvena rehabilitacija invalidov.
V. Način izbora in financiranja izvajalcev
rehabilitacije invalidov
Minister, pristojen za invalidsko varstvo,
bo sprejel sklep o izbiri pooblaščenih izvajalcev rehabilitacije in cenik posameznih storitev. Na podlagi sklepa bosta Zavod RS za
zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sklepala pogodbe z izbranimi izvajalci o izvajanju storitev rehabilitacije.
Strokovna komisija bo najmanj 1x letno
preverjala izpolnjevanje pogojev iz tega razpisa pri posameznem izvajalcu rehabilitacije.
Izvajalci bodo na podlagi pogodb o opravljanju storitev in poročil o opravljenih storitvah mesečno izstavljali zahtevke za plačilo.
Izvajalci rehabilitacije bodo za posamezno
storitev financirani v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih storitev in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih ciljnih skupin invalidov (elementi standarda za storitev).
VI. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
elemente:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec
prijave na razpis (REHA 2003),
– kopijo dokumenta o registraciji (izpis iz
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva prijave na razpis),
– fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o sodelovanju pri izvajanju rehabilitacije,
– fotokopije dokazil o strokovni izobrazbi
posameznih izvajalcev rehabilitacije,
– dokazila o referencah,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
prostori za izvajanje rehabilitacije (načrte in
pogodbe),
– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe,
ki je del razpisne dokumentacije.
Prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec REHA 2003, vzorec pogodbe) na MDDSZ, Sektor za invalide, Slovenska 54, 1 nadstropje, Ljubljana ali na internetu na naslovu http://www.sigov.si/
mddsz/razpisi/predstavitev.htm. Opozarjamo vas, da pri delu z razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu uporabljate datoteko, ki je v WORD obliki.
VII. Način in rok prijave
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Vloge se oddajajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo poslane s pošto, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, označeno z oznako v levem zgornjem kotu na prednji strani ovojnice in sicer:
“Ne odpiraj – javni razpis za izbor izvajalcev
rehabilitacije“. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja.
Rok za oddajo ponudb je 27. 12. 2002.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je na dan 27. 12. 2002 do 12.
ure oddana v vložišču Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
VIII. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Postopek izbire bo izvedla strokovna komisija. Komisija bo pričela z odpiranjem ponudb dne 30. 12. 2002 na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani izvajalci za izvajanje rehabilitacije
bodo pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.
IX. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom za izbor izvajalcev rehabilitacije dobite
pri Damijani Peterlin, tel. 01/431-71-61.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-82156
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS
za regionalni razvoj in Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve objavljata
razpis
za prijavo projektov v okviru donacijske
sheme Skupni ekonomski prostor
1. Objava št.: SI01.09.01
2. Program in finančni viri
Skupni ekonomski prostor (Donacijska
shema), SI0109.01 v okviru PHARE 2001
prekomejnega programa Slovenija – Madžarska in nacionalni viri iz programov Ministrstva za gospodarstvo, Agencije RS za regionalni razvoj in Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
3. Primerne aktivnosti, geografsko območje in trajanje projekta
(a) Primerne aktivnosti:
1. Za področje spodbujanja prekomejnega sodelovanja med podjetji so primerne
naslednje aktivnosti: a. spodbujanje ustanovitev mešanih slovensko-madžarskih podjetij, zadrug, proizvodnih verig ali konzorcijev;
b. priprava skupnih poslovnih in marketinških načrtov podjetij; c. razvoj novih produktov ali oblikovanje nove podobe obstoječih produktov kot rezultata skupnega sodelovanja; d. razvoj marketinških storitev s
poudarkom na informacijski tehnologiji in
njeni rabi s ciljem privabiti domače ali tuje
investitorje v obmejno regijo;
Predlagane aktivnosti morajo biti skladne
s Programom ukrepov za spodbujanje pod-

jetništva in konkurenčnosti za obdobje
2002-2006 (www.sigov.si/mg).
2. Na področju razvoja človeških virov
prijavitelji lahko predlagajo naslednje aktivnosti: a. vzpostavljanje čezmejnih povezav,
usmerjenih na trg dela, in izmenjava informacij s ciljem razvoja programov zaposlovanja in usposabljanja; b. sodelovanje med
izobraževalnimi institucijami s ciljem izboljšati kvaliteto človeških virov na obmejnem
območju; c. oblikovanje prekomejnih povezav med programi usposabljanja in programi izobraževanja odraslih s ciljem usposabljanja ali preusposabljanja delavcev; d.
usposabljanje prilagojeno potrebam podjetnikov;
Predlagane aktivnosti morajo biti skladne z Nacionalnim programom razvoja trga
dela in zaposlovanja do leta 2006 in z vladnimi dokumenti, sprejetimi na podlagi Nacionalnega
programa
(www.sigov.si/mddsz).
(b) Geografsko območje: statistična regija Pomurje.
(c) Maksimalno trajanje projekta: 12 mesecev, vendar do najpozneje 30. 8. 2004.
Za natančnejša navodila glej razpisno dokumentacijo “Navodila prijaviteljev za sodelovanje na razpisu”, točka 1.2.
4. Višina celotnega razpisanega zneska
Višina celotnega razpisanega zneska v
okviru donacijske sheme je 1,750.000 EUR,
od tega 900.000 EUR za aktivnosti pod a)
izboljšanje sodelovanja med podjetji v prekomejni regiji in 850.000 EUR za aktivnosti
pod b) razvoj človeških virov.
Celotni znesek tvorijo Phare sredstva v
višini 1,300.000 EUR, sredstva Ministrstva
za gospodarstvo, Agencije RS za regionalni
razvoj v višini 250.000 EUR in 200.000
EUR Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.
5. Minimalni in maksimalni zneski dotacije
(a) Minimalna dotacija: 50.000 EUR;
(b) Maksimalna dotacija: 300.000 EUR;
(c) Maksimalni prispevek naročnika (Ministrstva in Phare sredstev): 75% celotnih stroškov.
6. Maksimalno število dodeljenih dotacij
Podeljenih bo največ 35 dotacij.
Kriteriji primernosti
7. Primerni prijavitelji
Za sodelovanje na razpisu morajo prijavitelji izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– primerni prijavitelj: podjetja, občine, krajevne skupnosti v okviru definirane obmejne
regije; lokalne in regionalne institucije, zbornice, lokalne in regionalne razvojne agencije, izobraževalne inštitucije, skladi in društva
s sedežem v Pomurju, ki promovirajo, podpirajo in koordinirajo aktivnosti privatnega podjetniškega sektorja;
– partnerji so lahko profitne ali neprofitne
organizacije, vladne ali nevladne institucije,
ki so primerne za Phare pomoč. Phare pomoč je izključno namenjena za partnerje s
sedežem v Pomurju. Vsaj en partner mora
biti iz Železne ali Zalske županije in vsaj eden
iz Pomurja;
– ima sedež ali izpostavo v Pomurju;
– je neposredno odgovoren za pripravo
in izvedbo projekta in ne nastopa zgolj kot
posrednik;
– ima trajne in zadostne finančne vire za
nemoteno delovanje in obstoj organizacije v
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času izvajanja projekta in, če je potrebno,
tudi za sofinanciranje projekta;
– ima izkušnje in so sposobni izvesti aktivnosti večjega obsega, korespondenčne z
velikostjo predlaganega projekta.
Predvidena objava rezultatov
8. Rezultati izbora bodo predvidoma objavljeni v aprilu 2003.
Merila za izbor
9. Merila za izbor
Vloge bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija naročnika ob morebitni
pomoči zunanjih ekspertov. Vse vloge bodo
ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji: (1)
Administrativna primernost, (2) Primernost
prijavitelja, partnerjev in projektov, (3)
Primernost kvalitete predlogov in predvidenih stroškov. Natančnejše informacije so
navedene v poglavju 2.3 “Ocenitev in izbor
vlog” v “Navodilih prijaviteljem” (glej 12. točko).
Za podrobnejša navodila o Phare, Ispa in
Sapard postopkih najdete na internetni strani
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm.
Navodila za prijavo
10. Način prijave na razpis in podatki, ki
jih je potrebno navesti
Vloga na razpis mora biti oddana na standardnem prijavnem obrazcu, ki je priložen
“Navodilom prijaviteljem” (glej 12. točko). Prijavitelji morajo pri izpolnjevanju prijavnega
obrazca natančno upoštevati njegovo obliko
in ustrezna navodila. Vsaka vloga na razpis
mora vsebovati en podpisan original in pet
kopij.
Zaradi lažje obdelave podatkov mora prijavitelj prijavni obrazec in priloge oddati tudi v
elektronski obliki na računalniški disketi.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 17. marec 2003
ob 13. uri na naslov RRA Mura, Lendavska
5a, 9000 Murska Sobota.
Vloge, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene, tudi v primeru, da je na poštnem žigu označen datum oddaje vloge na
pošto pred navedenim rokom.
12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije v zvezi s tem razpisom so navedene v “Navodilih prijaviteljem”, ki so skupaj z razpisom objavljene na
naslednjih spletnih straneh: www.rra-mura.si,
www.sigov.si/arr ali http://www.gov.si/
mddsz/zaposlovanje/evropski_socialni_sklad.htm.
Prijavitelji lahko morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom pošljejo po elektronski pošti (z navedbo sklicne številke objave razpisa
pod 1. točko) na elektronski naslov romeo@rra-mura.si. Prijavitelji so vabljeni, da
redno obiskujejo zgoraj navedene spletne
strani, kjer jim bodo do zaključka prijavnega
roka na voljo tudi najpogostejša vprašanja v
zvezi z razpisom in odgovori nanje.
Informativne delavnice bodo: 10. 12.
2002 v Učnem centru Rakičan, 11. 12.
2002 v Hotelu Lipa v Lendavi. Obe informativni delavnici se bosta pričeli ob 13. uri. Za
madžarske partnerje bo informativna delavnica 12. 12. 2002 v Zalaegerszegu na madžarski Agenciji za regionalni razvoj (VATI) ob
13. uri.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
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Ob-82157
Call for Proposals
for Joint Economic Space (Grant
Scheme)
issued by the Ministry of Economy, National Agency for Regional Development and
the Ministry of Labour, Family and Social
Affairs.
1. Publication reference: SI01.09.01
2. Programme and Financing source
Joint Economic Space (Grant Scheme),
SI0109.01 under the PHARE 2001 CBC
Programme Slovenia – Hungary, and Slovene National Budget, programmes of the Ministry of the Economy, National Agency for
Regional Development and the Ministry of
Labour, Family and Social Affairs.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration
(a) Planned activities:
1. In the field of improved co-operation
between companies of the cross border region the following activities can be proposed: a.
encouragement of establishment of Slovene-Hungarian joint-ventures, co-operatives,
supply chains or consortium; b. preparation
of joint business and marketing plans of companies; c. development of new products or
existing products in a new design as a result
of joint co-operation, d. development of joint
markeitng services, emphasising the use of
IT, with the aim to attract direct domestic and
foreign investors into the border region;
All activities have to be in line with the
Programme of Measures to Promote Entrepreneurship
and
Competitiveness
2002-2006 (www.sigov.si/mg).
2. In the filed of human resources development the following activities can be proposed: a. setting up of a cross-border labour
market oriented networks and exchange of
information with the aim to develop employment and training programmes; b. co-operation of training institutions to improve the quality of human resources in the border area; c.
creation of cross-border networks of training
courses and adult education schemes to train or re-train workers; d. custom made training for entrepreneurs.
The proposed projects have to be in line
with the National Programme of Development of the Labour Market and Employment
up to 2006, and with Governemt acts adopted under the National Programme (www.sigov.si/mddsz).
(b) Geographical area:
The Grant Scheme is applicable for the
Pomurje region.
(c) Maximum project duration: 12 months, but not later than 30. 8. 2004.
For details, see the “Guidelines for Applicants“ referred to in item 1.2.
4. Overall amount available for this Call
for Proposals
The overall amount available under this
Call for Proposals is in total 1,750.000 EUR,
of which 900.000 EUR for eligible activities
under a) improvement of co-operation between companies in the cross-border region,
and 850.000 EUR for the eligible activities
under b) development of human resources.
The overall amount is composed of EUR
1,300.000 Phare funds, EUR 250.000 contributed by the Ministry of the Economy, Na-

tional Agency for Regional Development and
of EUR 200.000 contributed by the Ministry
of Labour, Family and Social Affairs.
5. Maximum and minimum grant amounts
(a) Minimum grant for a project: 50.000
EUR;
(b) Maximum grant for a project: 300.000
EUR;
(c) Maximum proportion of project costs to
be covered by the Contracting Authority (Ministerial & Phare funds): 75% of total costs.
6. Maximum number of grants to be awarded
Maximum 35 grants will be awarded.
Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the following conditions in order to be eligible for a
grant:
– An applicant falling under one of the
following categories can apply for a grant:
companies, municipalities or local communities within the defined border region; local
and regional level organizations, chambers,
local and regional development agencies,
training institutions, foundations, associations
based in Pomurje region acting in a role of
promoting, supporting and coordinating activities of private sector enterprises;
– The project partners can be profit or
non-profit, governmental or non-governmental institutions eligible for Phare support.
Such Phare support can only be paid to partners based in Pomurje. At least one partner
should be based either in Zala or Vas County, and at least one in Pomurje;
– Have their headquarters or a brench
office in Pomurje region;
– Be directly responsible for the preparation and management of the project, not acting as an intermediary;
– Have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, if necessary, to play a part in financing it;
– Be experienced and able to demonstrate their capacity to manage larger scale
activity corresponding with the size of the
project for which a grant is requested;
Provisional timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: April 2003.
Award criteria
9. Award criteria
Applications will be examined and evaluated by Evaluation Committee appointed by
the Contracting Authority, with the possible
assistance of external experts. All applications will be evaluated according to the following criteria: (1) Administrative compliance, (2) Eligibility of applicants, partners and
projects, (3) Evaluation of the quality of proposals and financial evaluation. For further
details please see section 2.3 “Evaluation
and Selection of Applications” of the Guidelines for Applicants mentioned in item 12.
For further detailes on Phare, Ispa and
Sapard contract procedures see the internet
page http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm.
Application formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the Gu-

Stran

8148 / Št. 103 / 29. 11. 2002

idelines for Applicants mentioned in item 1.2,
whose format and instructions must be strictly
observed. For each application, one signed
original and five copies must be supplied by
the applicant.
Please note also that, for easier data processing, the applicants must submit the Application and the Annexes on a computer
diskette.
11. Deadline for applications
Applications must be received by March
th
17 , 2002 at 1.00 p.m., to the address:
Regional Development Agency Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota.
Any application received by the Secretariat after this deadline will not be considered,
even if the postmark indicates a date preceeding the deadline.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is available in the “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001“ available at Regional Development Agency Mura,
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota and on
internet web pages www.rra-mura.si, www.sigov.si/arr or http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/evropski_socialni_sklad.htm.
Any questions regarding this Call for Proposals should be sent by e-mail (including
the Publication Reference of this Call for
Proposals shown in item 1) to romeo@rra-mura.si. All applicants are encouraged to consult the above mentioned Internet Web pages regularly before the deadline
for applications since the Contracting Authorities will publish the most frequently asked
questions and the corresponding replies.
Information session will be held on 10. 12.
2002 in the Training Centre Rakičan and on
11. 12. 2002 in the Lipa Hotel in Lendava.
Both information sessions will begin at 13.
For the Hungarian partners the info session
will be held in Zalaegerszeg on December
13th, 2002 at the Hungarian National Agency
for Regional Development (VATI) at 13.00.
National Agency for
Regional Development
Ob-82331
Javni razpis
za sofinanciranje zavetišč za zapuščene
živali
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-13-00, telefaks 01/300-13-58,
splet:
http://vurs.gov.si/javni-razpisi/,
e-pošta: vurs.razpisi@gov.si.
2. Podlaga za javni razpis
Pravno podlago za objavo javnega razpisa
predstavlja Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št.
98/99), Pravilnik o pogojih za zavetišča za
zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00), Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01).
3. Predmet javnega razpisa in navedba
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sofinaciranja
Veterinarska uprava Republike Slovenije
objavlja javni razpis za sofinanciranje stroškov vzpostavitve, izgradnje, dograditve,
opremljanja in širitve zavetišč za pse po Republiki Sloveniji v višini do največ 50% inve-
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sticije za opremo in gradbena dela. Sofinanciranje bo izvedeno v začetku leta 2003,
predvidoma pa bo objavljen nov razpis za
sofinanciranje, na podlagi katerega bodo razdeljena sredstva tudi leta 2004. Prosilci v
naslednjem razpisu za sofinanciranje ne bodo mogli uveljavljati stroškov, ki so jih že
prijavili in zanje niso dobili sofinanciranja v
tem javnem razpisu za sofinanciranje. Pogodbeni odnos bo sklenjen med naročnikom
in prejemnikom sofinanciranja.
Prejemnik sredstev za sofinanciranje je
lahko pravna ali fizična oseba v eni od naštetih organizacijskih oblik:
– občina;
– krajevna skupnost, ki je pravna oseba;
– gospodarska družba;
– samostojni podjetnik;
– društvo, ki deluje v javnem interesu skladno z Zakonom o zaščiti živali;
– pogodbene povezave zgoraj naštetih
oblik.
Prejemnik sofinanciranja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi.
2. Registracija za opravljanje vseh dejavnosti, ki jih prijavlja za sofinanciranje (dejavnost 93.050 – Druge osebne storitve; samo
za društvo pa tudi 91.330 – Dejavnost drugih članskih organizacij).
3. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi.
4. Zoper prosilca ni uvedena prisilna poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
5. V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce organizacije prosilca ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je prosilcu prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet prijave za sofinanciranje.
6. Vloga za sofinanciranje ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov.
7. V zavetišče mora biti od začetka veljavnosti Zakona o zaščiti živali dalje že vloženo
ali mora biti predvideno vlaganje v letu 2003
za vzpostavitev, izgradnjo, dograditev ali širitev zavetišča, ki je podlaga za sofinanciranje,
vsaj še enkrat toliko sredstev kot bo znašala
višina sofinanciranja.
8. Za zavetišče mora že biti pridobljeno
veljavno lokacijsko in gradbeno dovoljenje v
obsegu kot ustreza vlogi za sofinanciranje.
9. Skladnost zavetišča s standardi in predpisi (Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Ur. l. RS, št. 45/00) glede na
obseg prijavljene dejavnosti in okolje, v katerem se nahaja ter kakovostno upravljanje zavetišča in ustrezna oskrba živali (v primeru,
da zavetišče še ne obratuje, pa zagotovitev
pogojev za tako obratovanje).
10. V primeru pogodbene povezave več
prosilcev mora biti sklenjena veljavna pisna
pogodba za obdobje najmanj 5 let od objave
tega razpisa, s katero se oblikuje razmerje
med več prosilci za sofinanciranje.
11. Sklenjena pogodba med prosilcem
in občino ali občinami v smislu 27. člena
Zakona o zaščiti živali, po kateri mora občina

zagotavljati zavetišče kot javno službo, v kateri je določen način sofinanciranja v predvidenem obsegu in času (najmanj 5 let). Taka
pogodba velja kot ustrezna za pridobitev sofinanciranja z drugimi subjekti, če tako financiranje prosilec navaja kot podlago za pridobitev sofinanciranja.
12. Prosilec mora vzdrževati zavetišče v
dobrem stanju in obsegu, ki je podlaga za
pridobitev sofinanciranja v zaprošeni višini vsaj
še 5 let od objave tega razpisa in bo moral v
primeru ukinitve ali zmanjšanja obsega obratovanja zavetišča pred tem rokom, ki ne bo
posledica višje sile ali dogodkov, ki jih ne bo
mogel predvideti, nanje vplivati in jih ne bo
zakrivil, vrniti znesek sofinanciranja in sicer v
primeru ukinitve zavetišča v celoti, v primeru
zmanjšanja obratovanja pa v odstotku, ki bo
enak odstotku zmanjšanja obratovanja.
13. Sredstva, ki jih lahko pridobijo prosilci po tem razpisu, se lahko porabijo samo za
gradbena dela ali opremo za vzpostavitev,
izgradnjo, dograditev ali širitev zavetišča.
14. Prosilec, ki že ima zavetišče, mora
imeti odločbo o vpisu v register pri Veterinarski upravi RS.
15. Če je prosilec društvo, ki deluje v
javnem interesu, mora imeti odločbo skladno s 35. členom Zakona o zaščiti živali.
16. Prosilec, ki vzpostavlja zavetišče, mora imeti:
– načrt zavetišča, ki mora po velikosti in
opremi ustrezati predpisom;
– načrt investicij s predračuni oziroma izkazanimi načrtovanimi investicijami;
– osnutek poslovnika obratovanja zavetišča, iz katerega mora biti razvidno:
1. načrt registra živali;
2. uradne ure zavetišča;
3. vodja zavetišča;
4. število oskrbnikov zavetišča;
5. način dela sveta zavetišča;
6. hišni red zavetišča;
7. sodelovanje z veterinarsko službo.
Merila za vrednotenje prispelih ponudb
Prosilcem, ki bodo izkazali izpolnjevanje
vseh pogojev, bo dodeljeno sofinanciranje v
določenem obsegu na podlagi v nadaljevanju navedenih meril:
1. Najmanj 200.000 SIT na ustrezen
opremljen bivalni prostor za enega psa, za
katerega je sklenjena ustrezna pogodba z
občino v smislu 27. člena Zakona o zaščiti
živali, vendar največ do 50% investicije.
2. V primeru manjšega števila ustreznih
prosilcev se znesek na enoto (bivalni prostor) proporcionalno poveča do višine celotnih razpisanih sredstev.
3. V primeru delne ustreznosti prosilca, se
znesek izračuna na količino, ki je ustrezna.
4. Upošteva se izkazano stanje investicij
prosilca od dneva veljavnosti Zakona o zaščiti živali do 31. 12. 2003.
V primeru, da bodo prošnje za sofinanciranje izkazovale večje zneske kot je predvideno po zgornjih merilih, bo naročnik proporcionalno znižal znesek na ustrezno
opremljen bivalni prostor za enega psa tako,
da bo predvideni znesek razdeljen po ključu
priznanih ustreznih bivalnih prostorov.
4. Skupna okvirna predvidena sredstva:
34,093.569 SIT v letu 2003.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za prijavo, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb
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Rok za predložitev ponudb in način predložitve: prijava na ustreznem obrazcu, skupaj z ustreznimi prilogami, kot je to navedeno
v navodilu za prijavo, mora prispeti v tajništvo
naročnika MKGP, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, najpozneje do 13. januarja 2003, do 12. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
Prepozno prispele prijave bodo neodprte vrnjene prosilcem.
Način predložitve in opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno predložiti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti v
celoti izpolnjen in nalepljen priložen obrazec
z oznako “Povabilo“.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bo do
pravilno opremljene in pravočasno predložene naročniku.
6. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
45 dni od roka za predložitev vlog.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, skupaj s potrebnimi obrazci za prijavo, je na voljo na spletnem naslovu http://vurs.gov.si/javni-razpisi/, oziroma v tajništvu naročnika MKGP, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, vsak
dan do roka oddaje prijav od 12. do 14. ure.
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko interesenti postavljajo po telefaksu 01/300-13-58
s pripisom “Razpis za sofinanciranje zavetišč
za živali“. Odgovore, spremembe in dopolnitve dokumentacije bo mogoče dobiti tudi na
spletnih straneh naročnika.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Št. 0202-16/5-2002
Ob-82460
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 6/99, 56/99 99/01 in
60/02) in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor 2002), določenega dne 23. 5. 2002,
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
za povečanje obsega rednih programov
zdravstvenih storitev
1. Za povečanje obsega (količine) rednih
programov zdravstvenih storitev objavlja Zavod razpis za:
1. operacije sive mrene v vrednosti 105,3
mio SIT – šifra po Zeleni knjigi 51460;
2. program zdravljenja perifernih arterijskih bolezni v vrednosti 100 mio SIT – šifre
po Slovenski klasifikaciji operacij:
– 5JA02.01,
– 5JA07.05,
– 5JA04.05 in 06,
– 5JA05.03,
– 5JA02.04,
– 5JA04.07,08,09;
in šifra po Zeleni knjigi – 33300;
3. program zdravljenja kardiovaskularnih
obolenj v vrednosti 250 mio SIT – šifre po
Slovenski klasifikaciji operacij:
– 3AB02,
– 3BA07.01 in 3BA07.02,
– 3BA06.01 in 3BA06.02;
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4. program operacij golše v vrednosti 40
mio SIT – šifra po Slovenski klasifikaciji operacij: 5BA02;
5. program ortopedskih operacij v vrednosti 127,3 mio SIT – šifre po Slovenski
klasifikaciji operacij:
– 5RD08,
– 5RD10.
2. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod.
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi zainteresirani javni zdravstveni zavodi, gospodarske
družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za
opravljanje javne zdravstvene službe in izvajajo razpisane programe zdravstvenih storitev v rednem programu vsaj zadnja tri leta.
Bolnišnice, ki se bodo prijavile na ta razpis,
morajo k ponudbi priložiti:
– načrt za skrajševanje čakalnih dob, določen v Področnem dogovoru za bolnišnice
za leto 2002;
– načrt za prestrukturiranje programa v
specialistično ambulantno dejavnost;
– načrt za prestrukturiranje programa v
dnevno bolnišnico.
3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo izpolnjevali kriterije iz 2. točke
tega razpisa, zagotovili primerno ceno in
skrajšali čakalno dobo.
Izjema so ponudniki na razpis za operacije sive mrene, pri izbiri katerih bodo imeli
prednost tisti ponudniki, ki bodo, poleg izpolnjevanja kriterijev iz 2. točke tega razpisa:
– bili pripravljeni izvajati program po ceni 122.000 SIT (cena je fiksna in se ne
valorizira ter vključuje pregled pred in po
operaciji) in pri tem zagotavljali kakovost storitev in materialov, ki jih zagotavlja obvezno
zdravstveno zavarovanje ter
– ki bodo pripravljeni realizirati najmanj
70% dodatnega programa tako, da bodo prevzeli zavarovane osebe iz čakalne liste izvajalcev z najdaljšo čakalno dobo.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene na
predpisanih obrazcih.
Obrazci za prijavo na razpis so dosegljivi
na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva
24 in na sedežih Območnih enot v Celju,
Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na
Koroškem.
5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano
dokumentacijo v roku 14 dni na sedež Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24.
6. Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo opravil izbiro med ponudniki in
njihovimi programi najpozneje v 30 dneh po
izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.
7. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji iz 2. in 3. točke tega razpisa.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina blaga, storitev oziroma gradbenih del: obnova HE Medvode
– LOT LP:
– sklop A: Nizkonapetostni stikalni bloki,
– sklop B: Usmerniki, baterija in UPS,
– sklop C: Diesel električni agregat.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Medvode.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
posamezni sklop ali več sklopov skupaj.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden:
– sklop A: 31. 1. 2004,
– sklop B: 15. 12. 2003,
– sklop C: 31. 1. 2004.
5. (a) Naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Mirko Javeršek, univ. dipl.
inž. el., tel. 01/47-49-220, 01/47-49-274,
041/784-083, faks 01/47-49-272.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo
za razpisno dokumentacijo: znesek 70.000
SIT (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno
plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri
SKB d.d. banki. Na virmanu mora biti navedeno “Obnova HE Medvode, LOT LP“.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 1. 2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 1. 2003, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki jo sestavljajo:
sklop A:
– cena,
– reference;
sklop B:
– cena,
– servisna služba,
– reference;
sklop C:
– cena,
– servisna služba,
– reference.
Merila so natančno definirana v razpisni
dokumentaciji.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2002.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 246-02/2009
Ob-82412
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o.

Št. 124/2002
Ob-82163
Na podlagi 4. člena Pravilnika o merilih
za vrednotenje in sofinanciranje športnih pro-
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gramov v Občini Šentilj (MUV, št. 24/98), v
zvezi z 10. členom Zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98) Občina Šentilj objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2003, ki jih bo
v letu 2003 Občina Šentilj sofinancirala
iz občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo
v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športnih dejavnosti pod naslednjimi pogoji:
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že najmanj leto dni ali so v sklopu
javnega zavoda,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in
o plačani članarini ter drugo dokumentacijo,
kot določa zakon,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število športnikov,
– da imajo svoj sedež v Občini Šentilj.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji športni programi:
a) programi športa za otroke in mladino,
b) programi športa nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),
c) programi kakovostnega in vrhunskega
športa odraslih,
d) programi športa za vse (športne rekreacije),
e) programi občinskih športnih prireditev
v Občini Šentilj.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu predložiti izpolnjene obrazce, ki jih dobijo na sedežu Občine Šentilj.
6. Obravnavali se bodo programi, ki bodo prispeli na sedež Občine Šentilj, do
24. 12. 2002 do 12. ure.
7. V roku prispeli programi bodo ovrednoteni po merilih Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Šentilj.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v tridesetih dneh po sprejemu proračuna.
9. Programe je potrebno poslati na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri referentu za družbene dejavnosti Jožetu
Bračku, na sedežu Občine Šentilj.
Občina Šentilj
Ob-82176
Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) in na podlagi
Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02) objavlja Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota
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javni razpis
za sofinanciranje projektov in
programov, ki se bodo izvajali v letu
2003 na področjih:
A) kulturni projekti in programi
B) mladinski projekti in programi
1. Predmet razpisa
so: programi, projekti, akcije in druge aktivnosti (v nadaljevanju projekti in programi)
vseh pravnih subjektov, ki so v Mestni občini
Murska Sobota registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali druge dejavnosti, občinska društva ustvarjalcev in njihove
zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci in ki bodo v letu 2003
financirani iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
– programi in projekti za oblikovanje letnega programa dejavnosti na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota
Pod B)
– programi in projekti za oblikovanje letnega programa dejavnosti na področju mladine v Mestni občini Murska Sobota
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo programe in projekte, ki so predmet razpisa za A in B področje in so pravni subjekt,
ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali druge dejavnosti, občinska društva
ustvarjalcev in njihove zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci.
Ponudniki lahko na ta javni razpis prijavijo
samo projekte ali dele projektov, ki bodo
izvajani v letu 2003.
Vsak projekt mora biti prijavljen posebej
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije
ali na obrazcu, ki bo predpisan v okviru javnega razpisa za projekte in programe Ministrstva za šolstvo in šport – Urad za mladino
RS ali Ministrstva za kulturo RS.
3. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za leto 2003 je 33,300.000 SIT, in
sicer:
– za področje A 28,800.000 SIT,
– za področje B 4,500.000 SIT.
4. Merila za izbor programov in projektov
Pod A)
– vsebina in pomen programa ali projekta,
– dolgoročni pomen programa ali projekta,
– kvaliteta in realnost predloženega programa ali projekta,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa;
Pod B)
– vsebina in pomen programa ali projekta,
– vključenost in struktura mladih,
– mladinska iniciativnost,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost
projekta,
– kvaliteta in realnost predloženega programa ali projekta,
– dosedanji dosežki in reference ponudnika,
– gospodarnost, načrtnost in učinkovitost
projekta.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjeni razpisni obrazec 2003 z vsemi zahtevanimi podatki,
– kopija zaključnega računa za leto 2001
(če je ponudnik pravna oseba),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu
navedeni podatki točni in da se v skladu z
razpisnimi pogoji dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih
sredstev.
6. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2003 morajo
biti porabljena v letu 2003.
7. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 10. 1. 2003 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
Vsak projekt mora biti prijavljen posebej
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije
ali na obrazcu, ki bo predpisan v okviru javnega razpisa za projekte in programe Ministrstva za šolstvo in šport – Urad za mladino
RS ali Ministrstva za kulturo RS.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vsak prijavljeni program mora biti poslan v
zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj – vloga” in s pripisom “Razpis kulturnih programov
in projektov” – za področje A oziroma “Razpis
mladinskih programov in projektov“ – za področje B, odvisno od tega, za katero razpisno
področje ponudnik oddaja ponudbo.
V primeru, da prijavitelj pošilja več programov, mora biti vsaka ponudba poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev
Odpiranje ponudb bo strokovna komisija
opravila v sredo, 8. januarja 2003 ob 9. uri, v
prostorih Mestne občine Murska Sobota. Odpiranje ponudb ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija ponudnike pozvala,
da v 8 dneh dopolnijo ponudbo. V primeru,
da ponudniki v roku ponudbe ne bodo dopolnili, bo ponudba izločena kot nepopolna.
9. Izid razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 45 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
10. Kraj in čas, kje lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani na naslovu Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 9. do
12. ure, na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, tretje nadstropje,
soba št. 1, pri Brigiti Perhavec ali na spletnih
straneh Mestne občine Murska Sobota
www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delavnik med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarske in negospodarske dejavnosti
Mestne občine Murska Sobota, telefon
531-10-11, interna 400.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 125/2002
Ob-82182
Na podlagi Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Šentilj (MUV, št.
27/01), Pravilnika o spremembah pravilnika
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o pospeševanju samozaposlovanja v Občini
Šentilj (MUV, št. 16/02) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2002
(MUV, št. 3/02), Občina Šentilj objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Šentilj
Predmet razpisa
Dodelitev sredstev sofinanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane v letošnjem letu. Skupni znesek razpoložljivih
sredstev: 4,000.000 SIT. Znesek sredstev,
ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do
400.000 SIT.
1. Upravičenci
Fizične osebe, ki so bile prijavljene kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
za zaposlovanje, Območni službi Maribor,
Urad za delo Pesnica in so se oziroma se
bodo samozaposlile v letu 2002 kot samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno
opravljajo gospodarsko dejavnost kot svojo
izključno dejavnost ali kot ustanovitelji oziroma soustanovitelj gospodarske družbe in so
v tej družbi v rednem delovnem razmerju ali
kot samozaposleni kmetje.
2. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so sklenili z Zavodom RS za zaposlovanje pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu
prispevkov ali da so bili, preden so se zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor, Urad
za delo Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju občine (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Šentilj);
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj.
Posebni pogoji: samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevala za: proizvodne dejavnosti, obrt
in storitve, turizem in gostinstvo, kmetijske
dejavnosti, ostale gospodarske dejavnosti ter
za družbene dejavnosti.
3. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi:
a) dokazilo o opravljanju dejavnosti:
– samostojni podjetnik: dokazilo o prijavi
opravljanja dejavnosti pri Davčni upravi RS,
Davčni urad Maribor, Izpostava Maribor (fotokopija priglasitvenega lista);
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica);
– samozaposleni kmetje: dokazilo o
kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali
prostovoljno obvezno);
– v primeru zaposlitve na področju
družbenih dejavnosti: odločbo pristojnega
ministrstva;
b) obrtno dovoljenje (če opravlja obrtno
ali obrti podobno dejavnost);
c) dokazilo o stalnem prebivališču na območju občine (potrdilo Upravne enote Pesnica);
d) fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo
Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer: o
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samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila
prispevkov, oziroma potrdilo Zavoda RS za
zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada za delo Pesnica, da je bil upravičenec,
preden se je samozaposlil, najmanj tri mesece prijavljen kot registrirana brezposelna oseba (če ni sklenil pogodbe o samozaposlitvi
niti pogodbe o vračilu prispevkov);
e) fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
f) poslovni načrt;
g) izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz
javnih virov za ta namen.
4. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2002.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti z
označitvijo v levem spodnjem kotu “Ne odpiraj
– Razpis samozaposlovanje“ je potrebno poslati na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica
2, 2212 Šentilj v Slov. Goricah. Če vloga ne
bo vsebovala zahtevane dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo
prosilec pisno obveščen s pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne
bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Dodatne
informacije
na
tel.
02/650-62-00 (ga. Drozg ali ga. Pucko).
Občina Šentilj
Št. 6500-0007/2002-11
Ob-82358
Občina Prevalje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2003
Občina Prevalje sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih dejavnosti s sedežem v Občini Prevalje
ter osnovne šole in vrtci.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
– programi za otroke in mladino (Zlati sonček, športna značka, tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),
– programi športa za vse (organizacija občinskih športnih prireditev),
– programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence,
– programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),
– programi kakovostnega športa,
– programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov,
– drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti
izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sedežu
Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje.
6. Rok za prijavo na razpis je 20. 12.
2002.

7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo iz
občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejetju proračuna občine za
leto 2003.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje s
pripisom “Javni razpis – šport“.
10. Podrobnejše informacije so na voljo na
sedežu Občine Prevalje pri tajniku občine Prevalje, Kumprej Stanku GSM 041/761-957.
Občina Prevalje
Št. 66000-0005/2002-11
Ob-82359
Občina Prevalje na podlagi 4. člena Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2003, ki jih bo
Občina Prevalje sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo kulturna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje kulturnih dejavnosti s sedežem v Občini Prevalje
ter osnovne šole in vrtci.
2. Predlagatelji vloge morajo izpolniti
obrazec za prijavo oziroma kandidiranje na
razpis, ki ga dvignejo na sedežu Občine Prevalje – Oddelku za družbene dejavnosti in
splošno gospodarske zadeve najkasneje do
29. 11. 2002.
3. Kulturna društva, ki imajo več sekcij,
morajo podati natančen opis programa s časovnim terminom za vsako sekcijo posebej.
4. Predlagatelji vloge morajo podati tudi
točno število članstva društva oziroma posamezne sekcije.
5. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti tudi ostali viri sofinanciranja.
6. Rok za prijavo na razpis je 20. 12.
2002. V roku prejete prijave bodo ovrednotene v skladu s kriteriji financiranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Prevalje.
7. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje s
pripisom “Razpis – Kultura“.
8. Podrobnejše informacije so na voljo na
sedežu Občine Prevalje pri Mariji Orešnik.
Občina Prevalje
Ob-82197
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki
ga po pooblastilu zastopa Železarna Štore –
Prostand d.o.o., Železarska cesta 3, Štore,
razpisuje
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča
1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče, ki se nahaja na parc. št. 1112/1,
k.o. Teharje, v velikosti 1591 m2. Namenjeno je za gradnjo poslovnih objektov na območju obrtne cone Štore I (pri bencinski črpalki Petrola), ob glavni cesti Štore–Celje.

Stran

8152 / Št. 103 / 29. 11. 2002

2. Prodajna cena: cena zemljišča je najmanj tolarska protivrednost 71.245 EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
DDV ni vključen v ceno in ga plača kupec. Stroške overitve podpisa prodajne pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni
prepis nepremičnine, ki je predmet prodaje,
uredi in plača kupec sam, vendar šele po
plačilu celotne kupnine.
3. Druga določila: na razpis se lahko prijavijo:
– fizične osebe, ki se izkažejo, da so državljani RS,
– pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
V pisni ponudbi morajo interesenti predložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS in ustrezno overjeno pooblastio za
vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga
pooblaščenec,
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10%
od navedene izklicne cene.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Varščino, ki znaša 10% od navedene izklicne cene je treba plačati na TRR Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
št. 01100-6270960211, z navedbo “varščina za javni razpis“. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v
15 dneh po končani izbiri.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s
priporočeno pošiljko v 15 dneh od objave
tega razpisa na naslov pooblaščenca prodajalca: ŽŠ – Prostand, d.o.o., Železarska
cesta 3, 3220 Štore, z oznako “Nakup –
Ne odpiraj“.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Vse informacije v zvezi s to objavo dobijo
zainteresirani v družbi ŽŠ – Prostand, d.o.o.,
Železarska cesta 3, 3220 Štore, tel.
03/780-58-02 oziroma 03/780-58-18 pri
direktorju Antonu Franuliču ali pri Dušanu
Jeniču.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba
razveljavljena, varščina pa zadržana.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-82227
Občina Odranci objavlja na podlagi 46. in
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
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javni razpis
za oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo
poslovnih objektov v območju
zazidalnega načrta obrtne cone
Kamenice Odranci
Razpisa se lahko udeležijo pravne in fizične osebe.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih oseb
morajo ponudbi priložiti tudi overjeno pooblastilo za zastopanje in registracijo iz katere
je razvidno, da ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa originalno potrdilo o slovenskem državljanstvu.
Pisne vloge na predpisanem obrazcu je
potrebno vložiti na naslov: Občina Odranci,
Panonska 33, 9233 Odranci, v zapečateni
ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča“. Obrazec
“Vloge“ se lahko dvigne na sedežu Občine
Odranci ali pa se naroči po tel.
02/573-71-76 (Branko Ferenčak).
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku 15 dni od dneva objave razpisa.
V skladu s sprejetim zazidalnim načrtom
je v obravnavani coni možna naslednja namembnost objektov;
1. industrijska dejavnost,
2. obrtna dejavnost,
3. servisna dejavnost,
4. poslovna dejavnost.
Gradbene parcele se bodočim investitorjem oddajo brezplačno. Velikost gradbenih
parcel bo odvisna od potreb bodočih investitorjev in se odmerijo po končanem izboru
investitorjev.
Komunalni prispevek kvadratnega metra
zemljišča znaša 17 EUR. Plačilo komunalnega prispevka se obračuna po tečaju EUR/SIT
na dan izdaje odločbe.
Zgoraj navedene parcele bodo komunalno opremljene v skladu z zazidalnim načrtom, programom opremljanja stavbnih zemljišč in projekti komunalne opreme, z naslednjimi komunalnimi napravami:
– vodovodno omrežje s hidranti, fekalna
kanalizacija, meteorna kanalizacija, cestno
omrežje z odvodnjavanjem, javna razsvetljava, električno omrežje, plinsko omrežje, hortikulturna ureditev (parki, zelenice) izven funkcionalnega zemljišča.
Vodovodno omrežje, fekalna kanalizacija, cestno omrežje javna razsvetljava, električno omrežje oziroma vsa komunalna ureditev bo izvedena v skladu z letnim planom
občine in določili pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča.
V komunalni prispevek niso zajeti vsi tisti
stroški, ki se plačajo individualno (strošek
izgradnje telefonskega omrežja, kabelske
TV, priklop na plinsko in električno omrežje,
katerega plača investitor glede na projektirano moč).
V ceno komunalnega prispevka ni vključen prispevek za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča, ki znaša 1 EUR/m2.
Rok za začetek gradnje je eno leto od
oddaje zemljišča, dokončanje objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja pa dve leti
od prenosa lastništva. Če na javnem razpisu
sodeluje več ponudnikov, se bodo za izbor
pridobiteljev zemljišča uporabljala naslednja merila:
1. prioriteto imajo podjetniki Občine
Odranci – 10%,

2. število novo zaposlenih delavcev v
novem obratu – 30%,
3. kapitalski vložek na m2 gradbene parcele – 30%,
4. velikost gradbene parcele – 20%,
5. razvojni vidik investicije – 10%.
Uspeli interesent je dolžan v roku 30 dni
od odpiranja ponudb skleniti pogodbo o oddaji zemljišča.
Pridobitelji stavbnih zemljišč, ki imajo sedež izven Občine Odranci bodo morali po
sklenitvi pogodbe o oddaji stavbnih zemljišč
prenesti sedež dejavnosti v Občino Odranci.
V primeru, da na razpisu uspeli pridobitelj
ne poravna prispevka za komunalno ureditev
za zemljišče v rokih določenih s tem razpisom oziroma z odločbo, se šteje odločba za
razveljavljeno brez posebnih postopkov in se
ne predloži za vpis v zemljiško knjigo.
Nastop posesti na oddanem zemljišču bo
možen po podpisu pogodbe o brezplačnem
prenosu in plačilu celotnega komunalnega
prispevka za zemljišče.
Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo pridobljene pravice uporabe po tem
razpisu nosi pridobitelj.
Strokovna komisija bo odpirala vse v roku
prispele vloge 16. dan po objavi javnega
razpisa ob 14. uri v prostorih sejne sobe
Občine Odranci.
Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega
razpisa, lahko vloži ugovor v 8 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o izboru na Občino
Odranci, če meni, da je z odločitvijo o izboru
kršena njegova pravica.
Občina Odranci

Javne dražbe
Ob-82466
Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, objavlja
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
I. Predmet javne dražbe je:
zazidano stavbno zemljišče v k.o. Vrhnika:
parc. št. 2094/8 vrt – 360 m2, *619
poslopje – 118 m2, 2094/18 dvorišče –
1527 m2, 2094/19 posl. stavba 234 m2.
Parcele ležijo v območju, ki se ureja s
prostorskim izvedbenim aktom – ureditvenim načrtom.
II. Splošni pogoji javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v Cankarjevem
domu na Vrhniki – mala dvorana Tržaška cesta 25, Vrhnika, dne 20. 12. 2002 ob 9. uri.
Informacije dobite na naslovu Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, Premoženjsko pravna
služba in po tel. 01/75-05-121 int. 211.
Za natančnejše podatke o nepremičninah in ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na tel.
01/75-05-121 int. 211.
Prodaja bo potekala v skladu s Pravilnikom
o načinu, pogojih in postopku prodaje, oddaje in menjave stavbnega zemljišča v lasti Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 274/2001) in z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, zadnja sprememba št. 56/02).
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Razpisna dokumentacija je dostopna od
dne objave razpisa javne dražbe dalje v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika.
Dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in zemljišč, ki so predmet javne dražbe, zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke, mapne kopije z označbo parcel, ki so
predmet dražbe, izpisek iz prostorsko izvedbenih aktov, najemne pogodbe.
Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki najmanj 3 dni pred
izvedbo javne dražbe vplačajo varščino v
višini 10% izklicne cene na podračun Občine Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic
76406-7221002-10234202, z navedbo
“plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin“ in oznako točke pod katero se nahaja
nepremičnina (objavljena v nadaljevanju pod
točko III. – posebni prodajni pogoji). Vsaj
eno uro pred pričetkom javne dražbe se
mora dražitelj izkazati z osebnim dokumentom in s potrjenim potrdilom o plačilu varščine. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po
opravljeni dražbi.
Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake posamičnega predmeta prodaje. V
zgoraj navedenih nepremičninah so najemniki (parc. št. *619, parc. št. 2094/19, obe
k.o. Vrhnika), najemne pogodbe so sklenjen
za nedoločen čas.
Pravne osebe morajo predložiti še potrdilo o registraciji podjetja oziroma izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni in pooblastilo za zastopanje, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu. Dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji.
Dražba se bo izvedla le, če bosta prisotna
vsaj 2 pravilno prijavljena in izkazana dražitelja.
Postopek dražbe v imenu organizatorja
vodi 3 članska Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje premoženja (v nadaljevanju: komisija). Sestavljajo jo predsednik komisije in dva člana, ki ju bo do izvedbe dražbe imenoval župan Občine Vrhnika.
Na dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki
bodo sprejeli izklicno ceno.
Dražitelji bodo dajali ponudbe ustno ali z
uporabo ustrezne tehnične opreme, kar bo v
imenu organizatorja določila komisija.
Najnižji znesek višanja znaša 100.000
SIT.
Izklicno kupnino in vsako nadaljnjo višjo
kupnino bo predsednik komisije izklical trikrat.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino.
Predsednik komisije določi in razglasi najvišjo ponujeno kupnino s tretjim izklicem. Šteje se, da je tretji izklic opravljen in zaključen s
trenutkom udarca kladiva oziroma blokiranjem ustreznega tehničnega sistema.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Dražitelj, ki uspe na javni dražbi, mora v
roku 8 dni pri notarju skleniti z organizatorjem kupoprodajno pogodbo o nakupu predmeta dražbe. Rok plačila kupnine je največ
trideset dni po sklenitvi pogodbe.
Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v roku iz
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prejšnjega odstavka, bo prodaja razveljavljena, varščina pa zapade v korist prodajalca.
20% DDV v izklicno ceno ni zajet in ga
plača kupec. Tudi stroške sestave pogodbe
in vknjižbe v zemljiško knjigo plača kupec.
Kupec lahko prevzame nepremičnine v
last in posest ter se vknjiži kot lastnik nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe, po
plačilu celotne kupnine.
Organizator si pridržuje pravico, da z nobenim izmed ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Nepremičnine opisane v I. točki te objave
so predmet prodaje na javni dražbi, in sicer
kot celota.
Vse informacije glede nepremičnine,
ogleda ter pregled razpoložljive dokumentacije so na voljo na naslovu prodajalca ali po
telefonu 75-05-121, int. 211.
III. Posebni pogoji javne dražbe
Izklicna cena nepremičnin parc. št.
2094/8 vrt – 360 m2, *619 poslopje –
118 m2, 2094/18 dvorišče – 1527 m2,
2094/19 posl. stavba 234 m2 vse k.o. Vrhnika je 120,000.000 SIT.
Občina Vrhnika
Ob-82467
Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, objavlja
javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin
I. Predmet javne dražbe je:
nezazidano stavbno zemljišče v k.o. Vrhnika:
parc. št. 969/9 neplodno – 1.467 m2
parc. št. 969/11 neplodno – 1.322 m2.
Parceli ležita v območju, ki je urejeno z
zazidalnim načrtom in sta predvideni za individualno stanovanjsko pozidavo.
II. Splošni pogoji javne dražbe
Javna dražba bo v Cankarjevem domu na
Vrhniki – mala dvorana, Tržaška cesta 25,
Vrhnika, dne 20. 12. 2002 ob 9. uri.
Informacije dobite na naslovu Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, Premoženjsko pravna služba in po telefonu 01/75-05-121 int. 211.
Za natančnejše podatke o nepremičninah in ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na tel.
01/75-05-121 int. 211.
Prodaja bo potekala v skladu s Pravilnikom
o načinu, pogojih in postopku prodaje, oddaje in menjave stavbnega zemljišča v lasti Občine Vrhnika (Naš časopis št. 274/2001) in z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, zadnja sprememba št. 56/02).
Razpisna dokumentacija je dostopna od
dne objave razpisa javne dražbe dalje v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika. Dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in zemljišč, ki so predmet javne dražbe,
zemljiškoknjižne izpiske, katastrske podatke,
mapne kopije z označbo parcel, ki so predmet
dražbe, izpisek iz prostorsko izvedbenih aktov.
Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki najmanj 3 dni pred
izvedbo javne dražbe vplačajo varščino v višini 10% izklicne cene na podračun Občine
Vrhnika št. 01340-0100001093, sklic
76406-7221002-10234202, z navedbo
“plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin“ in oznako točke pod katero se nahaja
nepremičnina (objavljena v nadaljevanju pod
točko III. – posebni prodajni pogoji). Vsaj

eno uro pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati z osebnim dokumentom
in s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino. Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno
vrnjena v roku petih dni po opravljeni dražbi.
Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake posamičnega predmeta prodaje.
Pravne osebe morajo predložiti še potrdilo o registraciji podjetja oziroma izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni in pooblastilo za zastopanje, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu. Dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji.
Dražba se bo izvedla le, če bosta prisotna
vsaj 2 pravilno prijavljena in izkazana dražitelja.
Postopek dražbe v imenu organizatorja
vodi 3 članska Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje premoženja (v nadaljevanju: komisija). Sestavljajo jo predsednik komisije in dva člana, ki ju bo do izvedbe dražbe imenoval župan Občine Vrhnika.
Na dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki
bodo sprejeli izklicno ceno.
Dražitelji bodo dajali ponudbe ustno ali z
uporabo ustrezne tehnične opreme, kar bo v
imenu organizatorja določila komisija.
Najnižji znesek višanja znaša 100.000 SIT.
Izklicno kupnino in vsako nadaljnjo višjo
kupnino bo predsednik komisije izklical trikrat.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino.
Predsednik komisije določi in razglasi najvišjo ponujeno kupnino s tretjim izklicem. Šteje se, da je tretji izklic opravljen in zaključen s
trenutkom udarca kladiva oziroma blokiranjem ustreznega tehničnega sistema.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Dražitelj, ki uspe na javni dražbi, mora v
roku 8 dni pri notarju skleniti z organizatorjem kupoprodajno pogodbo o nakupu predmeta dražbe. Rok plačila kupnine je največ
trideset dni po sklenitvi pogodbe.
Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v roku iz
prejšnjega odstavka, bo prodaja razveljavljena, varščina pa zapade v korist prodajalca.
20% DDV v izklicno ceno ni zajet in ga
plača kupec. Tudi stroške sestave pogodbe
in vknjižbe v zemljiško knjigo plača kupec.
Kupec lahko prevzame nepremičnine v
last in posest ter se vknjiži kot lastnik nepremičnin, ki so predmet te javne dražbe, po
plačilu celotne kupnine.
Organizator si pridržuje pravico, da z nobenim izmed ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Nepremičnine opisane v I. točki te objave
so predmet prodaje na javni dražbi, in sicer
vsaka zase.
Vse informacije glede nepremičnine,
ogleda ter pregled razpoložljive dokumentacije so na voljo na naslovu prodajalca ali po
tel. 75-05-121, int. 211.
III. Posebni pogoji javne dražbe
1. Izklicna cena nepremične parc. št.
969/9 k.o. Vrhnika je 16,137.000 SIT.
2. Izklicna cena nepremične parc. št.
969/11 k.o. Vrhnika je 14,542.000 SIT.
Občina Vrhnika
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Razpisi delovnih
mest

Druge objave

Št. 101-02-0090/2002-284 Ob-82204
Mestna občina Velenje razpisuje prosto
delovno mesto
svetovalca za finance
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– izkušnje na področju knjigovodstva,
– znanje osnov operacijskega sistema
Windows 98 ali 2000 in programa MS Office 97 ali 2000,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 1 leto s polnim delovnim časom in
z možnostjo sklenitve delovnega razmerja
za nedoločen čas.
Delodajalec si pridržuje pravico, da na
razpis ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Ob-82523
KGZ Gabrovka z.o.o., v stečaju, objavlja
popravek v objavi javnega zbiranja ponudb,
ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.
99-100 z dne 22. 11. 2002, in sicer tako,
da bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov odvetnice Katarine Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana najkasneje
do 11. 12. 2002 in za katere bo do tega
dne plačana varščina.
KGZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju

Št. 685/02
Ob-82473
Na podlagi 62. člena v povezavi z 71.
členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana razpisuje delovni mesti s posebnimi pooblastili:
1. delovno mesto glavne medicinske sestre Klinike za nuklearno medicino,
2. delovno mesto glavne medicinske sestre Kliničnega oddelka za nevrologijo, SPS Nevrološka klinika.
Za glavno medicinsko sestro klinike oziroma kliničnega oddelka 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 glavni medicinski sestri po pridobitvi soglasja
predstojnikov organizacijskih enot ter mnenja strokovnih kolegijev zdravstvene nege
organizacijskih enot za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa
na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525
Ljubljana. Na ovojnici naj navedejo, za katero delovno mesto kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana

Popravek

Št. 352-1/95
Ob-82205
Na podlagi 3., 16. in 17. člena; Programa priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob nogometnem igrišču«
(št. 352-3/90 z dne 15. 3. 1999) in sprejetih stališč do pripomb na razgrnjen osnutek
– sklep Odbora za okolje in prostor občine
Izola (št. 352-1/95 z dne 17. 7. 2002)
Občina Izola objavlja:
javni poziv
za pridobitev soinvestitorja za gradnjo
sklopa objektov ob Cankarjevem
drevoredu v Izoli
1. Predmet poziva je izbor in pridobitev
soinvestitorja za gradnjo sklopa objektov in
ureditve pripadajočih površin ob Cankarjevem drevoredu v Izoli.
2. Lega in programi:
a) Sklop objektov je predviden med stadionom in Cankarjevim drevoredom v Izoli.
V njem je predvidena ureditev programov in
površin za športno – rekreacijske ter poslovne – storitvene dejavnosti, vezane na
dejavnosti v območju.
b) Obvezno je zagotoviti:
– prostore za 6 stezno kegljišče z vsemi
spremljajočimi programi in prostori ter
– tribune za gledalce na severnem delu
stadiona s prostori za potrebe športnikov in
njihovih klubov (nogomet, atletika,…)
c) Poleg tega se lahko v nizu ob Cankarjevem drevoredu predvidi še športno nastanitvene, rekreacijske (bazenske), zdravstveno
negovalne in druge poslovne storitvene dejavnosti, ki so komplementarne z značajem območja (šport, rekreacija, pokopališče) ter drugi posegi in prostori v območju stadiona za
potrebe gledalcev (tribune,…) in športnikov.
d) S posegom se bo oblikovalo tudi primerno mestno fasado ob Cankarjevem drevoredu in izpolnile zahteve za izvedbo pešpoti, kolesarskih stez, drevoreda, manipulativnih, dovoznih, intervencijskih in parkirnih površin.
e) Sklop objektov je predviden v ureditvenem načrtu “Ob mestnem stadionu”. Ureditveni načrt je v fazi priprave predloga za
javno razgrnitev, obravnavo in sprejem.
Površine:
– niz objektov ob Cankarjevem drevoredu – skupna dolžina (vključno s prehodi/uvozi): ca. 120 -150 m, etažnost od P
do P+2, širina ca. 20 do 25 m z možnostjo
širitve in povezave na objekt in programe
predvidenih severnih tribun stadiona.

– ocenjene površine: 5.000 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča in ca. 4.500 –
5.000 m2 koristnih površin v objektih. K
tem je potrebo dodati še površine za potrebe kegljišča, prostore za športnike v sklopu
severnih tribun in parkirna mesta.
3. a) Na osnovi javnega razpisa bo izbran soinvestitor, s katerim bo Občina Izola
sklenila pogodbo o izgradnji večnamenskega niza objektov za potrebe javnih interesov
občine in komercialnih interesov soinvestitorja.
b) Občina Izola bo, kot lastni vložek zagotovila stavbna zemljišča in ustrezni delež
komunalnega prispevka.
c) Od soinvestitorja pričakujemo, da bo
poleg lastnih programov in ustrezne zunanje ureditve financiral tudi:
– izgradnjo 6 steznega opremljenega kegljišča z ustreznimi servisnimi in spremljajočimi prostori (sanitarije, garderobe, pisarne, gostinski in drugi), potrebnimi za delovanje kegljaškega kluba ter
– prostore vezane na mestni stadion za
potrebe športnikov.
d) Po dokončani gradnji, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo soinvestitor Občini Izola predal v last in posest
javno infrastrukturo in kot etažno lastnino,
prostore in površine potrebne za delovanje
kegljaškega kluba in drugih športnih dejavnosti v sklopu tribun.
4. Vloge ponudnikov morajo vsebovati:
1. osnovne podatke o dejavnosti podjetja: naziv, naslov, registracija, davčna in matična številka;
2. dokazila o uspešnosti poslovanja podjetja: statistični podatki iz bilanc stanja in
bilanc uspeha ter BON 1 in 2 ali 3;
3. dokazila, da proti ponudniku ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije
ali postopek prisilne poravnave;
4. dokazila o poravnanih davčnih obveznostih;
5. razčlenitev predlaganih programov:
– normativi in priporočila za dimenzioniranje in načrtovanje športnih, tekmovalnih
in komercialnih potreb in površin za delovanje kegljaškega kluba,
– opis in kapacitete ostalih programov in
dejavnosti,
– potrebni priključki na komunalna omrežja, podatki za dimenzioniranje prometnih
površin, vplivi na okolje,
– zaželena idejna skica;
6. reference in morebitne posebnosti;
7. morebitne dodatne prednosti in ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudbo lahko poda tudi več ponudnikov skupaj, v kolikor izpolnjujejo druge splošne pogoje poziva, s skupnim pisnim dogovorom in predlogom programov, ki so medsebojno skladni.
5. Strokovne podlage in druga gradiva
ureditvenega načrta ter informacije o pozivu
so dostopne na Uradu za prostorsko načrtovanje občine Izola, Postojnska 3, 6310
Izola;
tel.
05/66-00-241,
faks
05/66-00-210; elektronski naslov: posta.oizola@izola.si. Kontaktna oseba: Jana
Gojanović Purger, univ. dipl. inž. arh.
6. Prispele vloge bo obravnaval Odbor
za okolje in prostor.
Odbor za okolje in prostor bo na osnovi
kriterijev:
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– zagotavljanja ustreznega standarda
dejavnostim, ki sedaj delujejo v neustreznih pogojih,
– programske združljivosti in dopolnitve
sosednjih programov,
– prednosti predlaganih ureditev in dejavnosti za razvoj občine,
– roki izgradnje,
– izpolnitev splošnih pogojev, reference in
– druge ugodnosti;
svoj predlog izbora znanega investitorja/jev podal županji v dokončno obravnavo
in potrditev.
Občina si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
7. Javni poziv se objavi v Uradnem listu
RS.
Obvestilo o pozivu se objavi v Delu, Primorskih novicah in občinskem časopisu
Mandrač.
8. Rok prijave je 45 dni po datumu objave javnega poziva.
Ponudniki vlogo posredujejo na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola.
Na ovojnici naj bo jasno označeno tudi:
»Javni poziv za objekt ob mestnem stadionu«.
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh od sklepanja županje.
Občina Izola
Ob-82297
Podjetje Plastika Repovš s.p. razpisuje
eno štipendijo za šolsko leto 2002/2003,
in sicer za drugi letnik gimnazije Bežigrad,
nadaljevalna nemščina.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave pošljite na naslov: Plastika Repovš, Gmajna 13, 1236 Trzin.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.
Plastika Repovš
Št. 5539/02
Ob-82419
Likvidacijski upravitelj HKS Sicura Ljubljana – v prisilni likvidaciji, Tavčarjeva 6,
Ljubljana, p.p. 1522, odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane, Cigaletova 7, Ljubljana, v
skladu s sklepom Okrožnega sodišča v
Ljubljani Srg 2002/09575, z dne 7. 11.
2002 in v skladu z določbo 381. člena
ZGD objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. z dnem 30. 10. 2002 je začet postopek prisilne likvidacije HKS Sicura Ljubljana – v likvidaciji, Tavčarjeva 6, Ljubljana.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan odvetnik Brane Gorše, Cigaletova
7, Ljubljana
poziv upnikom in dolžnikom
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov družbe v roku 60 dni
od dneva objave tega poziva. Prijavam je
potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
4. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
HKS Sicura Ljubljana –
v prisilni likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
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Št. 5557/02
Ob-82420
Likvidacijski upravitelj družbe Zadruga S,
z.b.o., Ljubljana – v likvidaciji, Gosposvetska 10, p.p. 1522, Ljubljana, odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane, Cigaletova 7, Ljubljana, v skladu s sklepom Okrožnega sodišča
v Ljubljani St 202/2002 z dne 18. 11. 2002
objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. z dnem 18. 11. 2002 je začet postopek prisilne likvidacije zadruge Zadruga S,
z.b.o., Ljubljana, Gosposvetska 10, Ljubljana.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan odvetnik Brane Gorše, Cigaletova 7,
Ljubljana
poziv upnikom in dolžnikom
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov družbe v roku dveh
mesecev od dneva objave tega poziva. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve, v primeru obstoja terjatve iz naslova izdanih obveznic pa
tudi notarsko overjeno fotokopijo obveznice.
4. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Zadruga S, z.b.o., Ljubljana –
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-268/2001-12 Ob-82294

Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Meleshchenko Lyubov, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Meleshchenko Lyubov, roj. 28. 12. 1961, s
prijavljenim prebivališčem na naslovu Tugomerjeva ulica 8, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
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.
Ob-82393
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastlu vodje Območne

geodetske
uprave
Ljubljana
št.
021-4/2000-1, z dne 3. 10. 2000, po uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelama št. 1208/45 in 1711/1, k.o. Rakitna,
na vlogo Občine Brezovica, se lastniku parcele št. 1208/45 – Zavodu za pospeševanje in razvoj turizma, Viška cesta 29, Ljubljana, ki kot pravna oseba ne obstaja, zaradi
sodelovanja v navedenem upravnem postopku ureditve meje ter zavarovanja lastnikovih pravic in pravnih koristi, postavi začasnega zastopnika, in sicer: Šuštar Sabrina,
IOGU Ljubljana, Cankarjeva 1/III, 1000
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Ob-82394
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastlu vodje Območne
geodetske
uprave
Ljubljana
št.
021-4/2000-1, z dne 3. 10. 2000, po uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelama št. 3181 in 3185, k.o. Ajdovščina, na
vlogo Daj-Dam gostinskega podjetja d.d.,
Ljubljana, se solastniku parcele št. 3185 –
Miriam d.o.o., Kersnikova ulica 5, Ljubljana,
ki kot pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelovanja v navedenem upravnem postopku
ureditve meje ter zavarovanja lastnikovih pravic in pravnih koristi, postavi začasnega zastopnika, in sicer: Šuštar Sabrina, IOGU Ljubljana, Cankarjeva 1/III, 1000 Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 90312-159/2002
Ob-82395
Območna geodetska uprava Ljubljana izdaja na podlagi 21. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 9. člena
Uredbe o določitvi območnih geodetskih
uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev (Ur. l. RS,
št. 49/00) in 3. točke 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. list RS,
št. 80/99) v postopku vzdrževanja zemljiškega katastra po uradni dolžnosti naslednji
sklep
1. Zmrzlak Milan, roj. 19. 9. 1947, stanujoč Gabrovka 80a, Gabrovka se v postopku ureditve meje in parcelacije postavi
za začasnega zastopnika zaradi zavarovanja
pravic in pravnih koristi lastnika parcele št.
1345/38 v katastrski občini Hotič.
2. Začasni zastopnik sodeluje samo v
zadevi prevzema odločbe, in sicer toliko
časa, dokler ne nastopi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
njen pooblaščenec.
3. Za dejanja v tem postopku se začasnemu zastopniku stroški ne povrnejo.
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Ob-82396
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava
RS, Območna geodetska uprava Ljubljana
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastlu vodje Območne
geodetske
uprave
Ljubljana
št.
021-4/2000-1, z dne 3. 10. 2000, po uradni dolžnosti izdaja naslednji sklep:
1. V postopku ureditve meje med parcelama št. 256/2 in 257, k.o. Poljansko predmestje, na vlogo MOL, se lastniku parcele
št. 257 – Utensilia d.o.o, ki kot pravna oseba ne obstaja, zaradi sodelovanja v navedenem upravnem postopku ureditve meje ter
zavarovanja lastnikovih pravic in pravnih koristi, postavi začasnega zastopnika, in sicer: Novak Leopold, Bolgarska ul.2, 1000
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko 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. 020-48-014/02-002
Ob-82165
Statut Sindikata upokojencev dejavnosti energetike Slovenije – SUDE, s sedežem v Mariboru, Knafelčeva 32, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 160, dne 13. 11. 2002.
Št. 028-11/2002-3
Ob-82329
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center z dnem
21. 11. 2002 sprejme v hrambo statut z
nazivom “Statut sindikata SVIZ/ZRC SAZU” in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 282 za sindikat z imenom: Sindikat SVIZ ZRC SAZU, kratico: / matično številko: 1160109,
in sedežem: Novi trg 2, Ljubljana.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-72/02-5
Ob-82532
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 22. 11. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da priglašeni koncentraciji družb SOL SpA,
Piazza Diaz 1, I – 20052 MONZA (MI) in
Energetika – Železarna Jesenice, podje-
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tje za proizvodnjo in storitve na področju energetike, d.o.o., Cesta železarjev
8, 4270 Jesenice ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Koncentracija bo izvedena na podlagi
sklenjene pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi Energetika, ki sta
jo sklenili družbi Slovenske železarne d.d.,
Ljubljana in SOL SpA, Piazza Diaz 1, I –
20052 MONZA.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili
konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o
ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-48/2002-6
Ob-82534
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
21. 11. 2002 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK; Uradni list RS, št. 56/99) odločil,
da je koncentracija družb LNM Holdings
N.V., Penstraat 105, Curaçao, Nizozemski Antili (v nadaljevanju: LNM Holdings),
in NOVÁ HUŤ a.s., Vratimovská 689, 707
02 Ostrava-Kunčice, Češka republika (v
nadaljevanju: Nová Hut) skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija je nastala 17. 6. 2002, s
sklenitvijo Pogodbe o nakupu delnic med
LNM Holdings in Fond narodniho majetku
České republiky, Rašinovo nábřeži 42,
12800 Praga, s katero LNM Holdings pridobi 67,25% delnic družbe Nova Hut in s
tem nadzor nad Nová Hut v smislu druge
alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
LNM Holdings je holdinška družba s sedežem na Nizozemskih Antilih, ki upravlja
združene jeklarne v Alžiriji, Kazahstanu in
Romuniji. Je eden od treh glavnih oddelkov
skupine LNM, ki je prek številnih odvisnih
družb po svetu aktivna v proizvodnji jeklarskih polizdelkov in gotovih jeklarskih izdelkov. V Sloveniji prodaja hladno valjane trakove v zvitkih, pločevine in jekleno žico.
Nová Hut je združeni proizvajalec jekla s
petimi proizvodnimi obrati v Češki Republiki. Proizvaja podolgovate izdelke iz ogljikovega jekla, ploščate izdelke iz ogljikovega
jekla, cevi iz ogljikovega jekla ter različne
konstrukcijske izdelke. V Sloveniji prodaja
vroče valjane trakove in pločevine, hladno
valjane trakove v zvitkih in pločevine, spiralno varjene cevi velikega premera, cevi kot
primarne izdelke, profile, jeklene nosilce,
palice, armaturne palice, jekleno žico in
brezšivne cevi.
Urad je na podlagi priglasitve ugotovil,
da obravnavana koncentracija ni sporna, saj
je prekrivanje med dejavnostmi udeleženk
na upoštevnih trgih zelo omejeno, na tistih
trgih, kjer do prekrivanja prihaja, pa bo povečanje tržnega deleža zanemarljivo. Ob
upoštevanju stanja konkurence na upoštevnih trgih in z njimi povezanih trgih, značilnosti ponudbe in povpraševanja na teh trgih

ter potencialne konkurence, obravnavana
koncentracija v Sloveniji na upoštevnih proizvodnih trgih po ugotovitvah Urada ne bo
povzročila zmanjšanja ali onemogočanja
učinkovite konkurence in je tako skladna s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-82472
Predplačniški sistem Vega Mega City
sprememba splošnih pogojev za
uporabo storitev omrežja mobilne
telefonije GSM 1800
Družbe Western Wireless International,
Družba za telekomunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče
I. V skladu s VI. členom Splošnih pogojev
za uporabo storitev omrežja mobilne telefonije GSM 1800 Družbe Western Wireless
International, Družba za telekomunikacije,
d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana –
Črnuče v Predplačniškem sistemu Vega Mega City (v nadaljevanju: SPP) se za II. členom
SPP doda nov III. člen, ki se glasi:
WWI omogoča uporabnikom naslednje
storitve:
– vzpostavljanje govornih zvez znotraj
omrežja WWI,
– preusmeritev klicev na telefonski predal in storitve telefonskega predala, če je
uporabnik to storitev naročil in ima za to ustrezno opremo,
– pošiljanje kratkih sporočil,
– prikazovanje in izločanje identifikacije
kličočega oziroma klicanega,
– zapora za klice,
– telefonske informacije o naročnikih, ki
so registrirani.
II. Členi, ki sledijo novemu III. členu se
ustrezno preštevilčijo.
III. Ostale določbe SPP ostanejo nespremenjene in še naprej v veljavi.
IV. Spremembe SPP stopijo v veljavo
osmi dan po tej objavi.
Western Wireless International d.o.o.
Ljubljana

Objave gospodarskih
družb
Obvestilo
Št. 6/2002
Ob-82539
Uprava prevzemne družbe Megainvest,
d.d., Dunajska 9, Ljubljana obvešča delničarje prevzetih družb KS1 - Naložbe, d.d.,
KS4 Naložbe, d.d. in Liko Holding, d.d., da
imajo na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne
29. 8. 2002 pravico do denarnega doplačila, zato jih poziva, da se glede izplačil zglasijo na sedežu družbe.
Megainvest, d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 6675/2002
Ob-82195
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe Impol, industrije metalnih polizdelkov d.d., Partizanska 38, Slovenska Bistrica in direktor
družbe Bistrica gostinstvo in turizem d.o.o.,
objavljata obvestilo, da je bila dne 18. 11.
2002 Okrožnemu sodišču v Mariboru predložena
pogodba
o poenostavljeni pripojitvi
družbe Bistrica gostinstvo in turizem
d.o.o., kot prevzete družbe k delniški družbi Impol industrijo metalnih polizdelkov
d.d., kot prevzemni družbi.
Delničarje oziroma družbenike, uprava
prevzemne družbe in direktor prevzete družbe opozarjata na njihove pravice iz drugega do četrega odstavka 516. in tretjega
odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Impol industrija metalnih polizdelkov
d.d., predsednik uprave
Jernej Čokl
Bistrica, gostinstvo in turizem d.o.o.,
direktor Adolf Žunec
Ob-82201
Direktor Alpetour d.d., Škofja Loka, Kapucinski trg 8, Škofja Loka in direktor Avtomehanike Škofja Loka d.d., Kidričeva 50,
Škofja Loka, na podlagi prvega odstavka
516. člena ZGD obveščata vse delničarje
obeh družb, da sta, prevzeta družba dne
15. 11. 2002 in prevzemna družba dne 14.
11. 2002, Okrožnemu sodišču v Kranju predložili
pogodbo o poenostavljeni pripojitvi
družbe Avtomehanike Škofja Loka d.d.,
Kidričeva 50 kot prevzeti družbi k družbi
Alpetour d.d., Kapucinski trg 8, Škofja Loka
kot prevzemni družbi.
Delničarje obeh družb obveščamo, da
imajo 30 dni po objavi tega obvestila gradivo o pripojitvi, opredeljeno v 516. členu
ZGD, na vpogled vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, na sedežu obeh družb, na njihovo zahtevo pa se jim lahko brezplačno izda
prepis vsake od listin v gradivu.
Delničarje obeh delniških družb tudi opozarjamo na njihove pravice iz tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Alpetour, d.d. Škofja Loka
direktor družbe: Bojan Novak,
univ. dipl. prav.
Avtomehanika Škofja Loka d.d.
Škofja Loka
direktor: Cveto Podpečan
Ob-82269
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Delmar, promet z ribo, d.o.o., Izola, Industrijska cesta 12, skupaj z upravo družbe Yeti
trgovina, proizvodnja, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13, objavlja obvestilo,
da je bila dne 25. 11. 2002 registrskemu
sodišču v Kopru predložena
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pogodba o pripojitvi
prevzete družbe Yeti trgovina, proizvodnja, uvoz, izvoz, d.o.o. Ljubljana, k prevzemni družbi Delmar, promet z ribo, ki jo je pred
tem na svoji seji pregledala tudi skupščina
prevzemne družbe Delmar d.o.o. v funkciji
nadzornega sveta, ter edini družbenik prevzete družbe Yeti d.o.o. Ljubljana, v funkciji
nadzornega sveta, saj družbi nimata nadzornih svetov.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka
516. člena ZGD. Vsi družbeniki prevzemne
družbe imajo v roku enega meseca od objave tega obvestila pravico do vpogleda v vse
listine, ki so določene v drugemu odstavku
516. člena ZGD, na sedežu prevzemne družbe vsak delovni dan med 9. in 14. uro v
Izoli, Industrijska cesta 12.
Družba mora vsakemu družbeniku na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin.
Delmar d.o.o.
uprava
Yeti d.o.o. Ljubljana
direktor
Št. 187/2002
Ob-82272
Gospodarska družba Imos Inženiring d.d.,
Ljubljana, Linhartova 13, matična št.:
5005906, št. vložka: 1/01382/00, ki jo zastopa direktor Branko Kastelic, v postopku
spojitve z gospodarsko družbo Imos, investicijske gradnje, d.d., Ljubljana, na podlagi
določila prvega odstavka 516. člena (v zvezi
s 530. členom) Zakona o gospodarskih družba (ZGD-F) obvešča svoje delničarje,
1. da je dne 21. 11. 2002 Okrožnemu
sodišču v Ljubljani, Oddelku za gospodarsko sodstvo predložila
pogodbo o spojitvi
družb Imos, investicijske gradnje, d.d. in
Imos Inženiring d.d. v družbo Imos d.d., ki
je bila predhodno revidirana s strani skupnega spojitvenega revizorja (imenovanega s
sklepom naslovnega sodišča, opr. št. Ng
38/2002 z dne 14. 10. 2002) ter pregledana s strani nadzornega sveta Imos Inženiring d.d. Registrsko sodišče je pogodbo o
spojitvi prejelo dne 21. 11. 2002;
2. da imajo na sedežu družbe pravico
pregledati vse listine, določene z drugim
odstavkom 516. člena ZGD-F kot gradivo
za skupščino delničarjev, ki bo dne 23. 12.
2002 ter da imajo po četrtem odstavku
516. člena ZGD-F tudi pravico zahtevati, da
jim družba najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis predmetnih listin.
Uprava Imos Inženiring d.d.
Branko Kastelic, univ. dipl. ek.
Št. 98/02
Ob-82273
Gospodarska družba Imos, investicijske
gadnje, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, matična
št.:
1339036,
št.
vložka:
1/31407/00, ki jo zastopa v.d. direktor
Branko Kastelic, v postopku spojitve z gospodarsko družbo Imos Inženiring d.d.,
Ljubljana, na podlagi določila prvega odstavka 516. člena (v zvezi s 530. členom)
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F)
obvešča svoje delničarje,

1. da je dne 21. 11. 2002 Okrožnemu
sodišču v Ljubljani, Oddelku za gospodarsko sodstvo predložila
pogodbo o spojitvi
družb Imos, investicijske gradnje, d.d. in
Imos Inženiring d.d. v družbo Imos d.d., ki
je bila predhodno revidirana s strani skupnega spojitvenega revizorja (imenovanega s
sklepom naslovnega sodišča, opr. št. Ng
38/2002 z dne 14. 10. 2002) ter pregledana s strani nadzornega sveta Imos investicijske gradnje, d.d. Registrsko sodišče
je pogodbo o spojitvi prejelo dne 21. 11.
2002;
2. da imajo na sedežu družbe pravico
pregledati vse listine, določene z drugim
odstavkom 516. člena ZGD-F kot gradivo
za skupščino delničarjev, ki bo dne 23. 12.
2002 ter da imajo po četrtem odstavku
516. člena ZGD-F tudi pravico zahtevati, da
jim družba najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis predmetnih listin.
Uprava Imos investicijske gradnje d.d.
Branko Kastelic, univ. dipl. ek.
Ob-82528
Uprava družbe Hermes Softlab programska oprema d.d., Litijska 51, 1000 Ljubljana objavlja, v skladu s 528. členom v povezavi s 516. členom Zakona o gospodarskih
družbah, predložitev
pogodbe o pripojitvi in ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti
med družbama Hermes Softlab programska oprema d.d kot prevzemne družbe in
Zaslon informacijske tehnologije d.o.o. kot
prevzete družbe Sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Delničarje družbe Hermes Softlab programska oprema d.d se opozarja na pravice iz drugega in tretjega odstavka 516. člena Zakona o gopsodarskih družbah.
Hermes Softlab
programska oprema d.d.
Rudi Bric
predsednik uprave
Ob-82271
Družba Manufaktura Ljubljana trgovska
družba d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Leskoškova 8, objavlja, da je dne 22. 11.
2002 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila
delitveni načrt družbe
zaradi delitve prenosne družbe Manufaktura Ljubljana d.o.o. z oddelitvijo, in sicer z ustanovitvijo nove družbe.
Delitveni načrt je skladno določbi 533.e
člena ZGD na svoji seji pregledal tudi edini
družbenik družbe v funkciji nadzornega sveta, saj družba nima nadzornega sveta.
Družbenike družbe se obvešča, da bodo najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o oddelitvi, 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.
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Družba mora vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Manufaktura Ljubljana d.o.o.
uprava – direktor družbe

Javne prodaje delnic
Obvestilo
Št. 3822
Ob-82531
Uprava družbe Gradis SPO, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32 v skladu z določili 240.
člena ZGD obvešča delničarje, da namerava odsvojiti 31.901 lastnih delnic družbe po
ceni 740,10 SIT za posamezno delnico,
zato v smislu 313. člena ZGD poziva vse
delničarje družbe, da sporočijo svojo pripravljenost do odkupa delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe
v roku 15 dni od objave tega obvestila. Pogodba z zainteresiranim delničarjem bo sklenjena v roku treh dni od poteka roka za
uveljavitev pravice do odkupa, rok plačila
kupnine pa je 8 dni od podpisa pogodbe.
Gradis SPO, d.d.

Sklici skupščin
Popravek
Ob-82504
Dne 15. 11. 2002 smo v Uradnem listu
RS, št. 97, objavili sklic skupščine družbe
Intes Mlin in testenine d.d. Maribor, Meljska
cesta 19. V tekstu objave je prišlo do napake, zato objavljamo popravek 2. točke dnevnega reda, ki se spremeni tako, da se tretji
in četrti odstavek te točke pravilno glasita:
“Firma izdajatelja delnic je: Intes Mlin in
testenine d.d. Maribor, Meljska cesta 19.
Osnovni kapital družbe Intes Mlin in testenine
d.d., ki znaša po stanju na dan sprejema tega
sklepa 549,982.000 SIT, se na podlagi tega
sklepa poveča v skupnem nominalnem znesku za 1.968,215.000 SIT. Osnovni kapital
družbe po pripojitvi znaša 2.518,197.000 SIT
in je razdeljen na 2,518.197 delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT.
Za nominalni znesek povečanega osnovnega kapitala družbe Intes Mlin in testenine
d.d. naveden v drugem odstavku tega sklepa, se izda 1,968.215 navadnih imenskih
prosto prenosljivih delnic družbe Intes Mlin
in testenine d.d. z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT.”
Intes Mlin in testenine d.d. Maribor
direktor
Janez Klenovšek
Ob-82326
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana
d.d., Ljubljana na podlagi drugega odstavka
15. člena statuta sklicuje
7. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek dne 30. 12. 2002 ob
10. uri, v poslovnih prostorih uprave družbe, na naslovu Streliška 12, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih organov
skupščine in imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
– za preštevalca glasov Urško Comino
in Primoža Mavriča.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Bregar iz Litije.
2. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: spremeni se sklep skupščine sprejet na seji dne 28. 5. 2002 o
imenovanju revizorja za poslovno leto 2002,
tako da se glasi: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje družba Ernst & Young,
revizija, davčno in poslovno svetovanje,
d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.
4. Podelitev pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
1. Skupščina na podlagi osme alinee
prvega dstavka 240. člena ZGD pooblašča
upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
2. Nakupna cena lastnih delnic ne sme
biti nižja od 800 SIT in ne višja kot 1.400
SIT na delnico.
3. Kot vir za odkup delnic se uporabi
preneseni dobiček skupaj z njegovo revalorizacijo, in sicer skladno z določili ZGD in
Statuta družbe.
4. To pooblastilo velja 18 mesecev od
dneva sprejema na seji skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani tri dni
pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi
zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s
priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred
skupščino. Pooblaščenci naj hkrati s prijavo
družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki
pa dokazilo o zastopanju. Pooblastilo mora
biti skladno z zahtevami, ki so določene z
zakonom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju pred vhodom v prostor,
kjer se bo odvijala seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s prečiščenim besedilom statuta družbe je delničarjem na voljo v prostorih tajništva družbe,
na Streliški 12 v Ljubljani, vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
predsednik uprave
Goran Brankovič
Št. 1994
Ob-82357
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe in
Zakona o gospodrskih družbah, sklicuje
uprava – direktor družbe Avtomehanika škofja Loka, d.d.
6. redno sejo skupščine
družbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d.
ki bo dne 30. 12. 2002 ob 12. uri na
seežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 50.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalka glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi delniške družbe Avtomehanika škofja Loka, d.d. k družbi Alpetour špedicija in
transport, d.d., Škofja Loka.
Predlog sklepa št. 2.1.: skupščina daje
soglasje k pripojitvi delniške družbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d. kot prevzete
družbe k družbi Alpetour špedicija in transport, d.d., Škofja Loka kot prevzemni družbi. Obračunski dan pripojitve je 31. 12.
2002.
Skupščina potrdi poročilo uprav družb o
pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina daje
soglasje k Pogodbi o pripojitvi delniške
družbe Avtomehanika, Škofja Loka, d.d. k
družbi Alpetour, špedicija in transport,
d.d., Škofja Loka, ki sta jo upravi obeh
družb sklenili v obliki notarskega zapisa
notarja Vojka Pintarja pod opr. št. SV
1840/2002.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu
obe družbi iz prvega odstavka sklepa pod
2.2. točko dnevnega reda.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v
notarskem zapisu je priloga in sestavni del
tega sklepa.
Predlog sklepa št. 2.3: za zastopnika za
prevzem delnic v postopku pripojitve se v
skladu z določili pripojitvene pogodbe ter
521/2 člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa št. 2.4: skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na
skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni
register.
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Gradivo
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 10. do 14. ure v času od dneva objave
dnevnega reda v Uradnem listu RS do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na sedežu obeh družb je delničarjem
na vpogled tudi naslednje gradivo:
– pripojitvena pogodba;
– letni obračun in poročilo o stanju
družb Avtomehanika Škofja Loka, d.d., in
Alpetour špedicija in transport, d.d., Škofja Loka za poslovna leta 2001, 2000 in
1999;
– v skladu z določilom 64. člena ZGD
zaključno poročilo navedenih družb po stanju na dan 31. 12. 2001;
– vmesni bilanci družb Avtomehanika
Škofja Loka, d.d. in Alpetour špedicija in
transport, d.d., Škofja Loka na dan 30. 9.
2002;
– zaključno poročilo po stanju prevzete
družbe na dan obračuna združitve, to je 1.
1. 2003;
– poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi;
– revzijsko poročilo o pripojitvi;
– poročilo nadzornih svetov družb v
skladu z določili 514.a člena ZGD.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4. odstavka 516. člena ZGD.
Nasprotni predlogi
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji sporočijo v pisni obliki z obrazložitvijo nasprotnega predloga v 7 dneh po objavi sklica
skupščine na upravo direktorja družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri Klirinško depotni družbi Ljubljana na dan 23. 12. 2002 in najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino prijavijo pol ure
pred začetkom skupščine, s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter
prevzamejo glasovnice.
Ponovno zasedanje
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). V primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi sklic) istega dne ob 13. uri na
istem kraju, z istim dnevnim redom in bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.
uprava - direktor družbe
Cveto Podpečan
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Ob-82471
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe ITPP Ribnica sklicujem
9. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v soboto, 11. 1. 2003 ob 8. uri na
sedežu družbe, Opekarska 45 v Ribnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta: po
predlogu uprave družbe se imenuje predsednik skupščine, verifikacijska komisija,
predstavi notarka in ugotovi sklepčnost.
2. Poročilo nadzornega sveta ITPP d.d.
o sprejemu letnega Poslovnega poročila za
leto 2001.
Predlog sklepa: uprava seznani skupščino s poročilom nadzornega sveta ITPP d.d.
o sprejemu letnega poročila za leto 2001.
3. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizorska
hiša Euro-IN & Partners d.o.o., Škofja Loka.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepa:
a) Skupščina ITPP d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ITPP d.d. za poslovno leto 2001.
b) Skupščina delničarjev ITPP d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
ITPP d.d. za leto 2001.
Gradivo za skupščino družbe, ki vsebuje
letno poročilo uprave za leto 2001, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja bo
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
na Opekarski 45, vsak delavnik od 12. do
14. ure od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora v tajništvu družbe svojo udeležbo na
skupščini pisno najaviti najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
ITPP, d.d., Ribnica
uprava družbe
Št. 34
Ob-82537
Na podlagi 17. člena Statuta delniške
družbe Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,
Ljubljana, vabi uprava družbe delničarje na
5. sejo skupščine
družbe Zmajčkov butik, d.d.,
ki bo dne 30. 12. 2002 z začetkom ob
10. uri v sejni seji na sedežu družbe Koprska 100, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in imenuje notarja, po predlogu uprave.
II. Potrditev dnevnega reda skupščine
družbe.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red
skupščine družbe Zmajčkov butik, d.d. po

predlogu uprave in nadzornega sveta, v predloženem objavljenem besedilu.
III. Poročilo uprave o izvedenem postopku prisilne poravnave.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave – direktorja družbe Francija Horjaka, o uspešno izvedenem postopku prisilne
poravnave nad družbo Zmajčkov butik, d.d.
IV. Sprejem sprememb in dopolnitev
sklepa o odobrenem kapitalu, sprejetega
na 4. seji skupščine družbe dne 5. 7. 2002.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe ugotavlja, da je na
zasedanju skupščine dne 5. 7. 2002 sprejela sklep o odobrenem kapitalu v naslednjem besedilu:
“Skupščina družbe pooblašča upravo, da
v enem letu od sprejema tega sklepa poveča osnovni kapital za znesek do
80,000.000 SIT. Povečanje kapitala se lahko izvede z izdajo novih delnic za denarne
in/ali stvarne vložke. Dosedanji delničarji
imajo prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 14
dni od poziva oziroma objave.”
2. Skupščina družbe ugotavlja, da je potrebno sklep o odobrenem kapitalu iz 1.
točke tega sklepa, zaradi uskladitve z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD), spremeniti in dopolniti na
način, da se sprejeti sklep v celoti razveljavi
in se namesto razveljavljenega sklepa sprejmejo ustrezne spremembe in dopolnitve
Statuta družbe.
3. Razveljavi se sklep skupščine družbe
o odobrenem kapitalu iz 1. točke tega sklepa, ki je bil sprejet na zasedanju skupščine
družbe dne 5. 7. 2002.
4. V skladu z določili 328. člena ZGD,
se sprejme nov sklep o odobrenem kapitalu
na način, da se sprejmejo ustrezne spremembe in dopolnitve Statuta družbe (poglavje o odobrenem kapitalu), tako kot je to
določeno v sklepih pod 5. točko dnevnega
reda te seje skupščine družbe.
V. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Zmajčkov butik – prečiščeno besedilo, potrjenega z Notarskim
potrdilom opr. št. SV 1049/02 z dne
20. 11. 2002, na način sprejema Novega
Statuta delniške družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe v celoti razveljavlja
določila dosedanjega Statuta delniške družbe Zmajčkov butik – prečiščeno besedilo,
potrjenega z Notarskim potrdilom opr. št.
SV 1049/02 z dne 20. 11. 2002.
2. Skupščina družbe sprejema nov Statut delniške družbe Zmajčkov butik, d.d. –
prečiščeno besedilo, po predlogu uprave in
nadzornega sveta družbe.
Statut družbe je v prilogi sestavni del
tega sklepa.
3. Razveljavitev Statuta iz prve točke in
nov Statut iz druge točke tega sklepa pričneta veljati (učinkujeta) z dnem vpisa v sodni register.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo na sedežu družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob
prijavi izkažejo z osebnimi dokumenti, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
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Gradivo s predlogi sklepov bo na vpogled v tajništvu uprave družbe na Koprski
100 od dneva objave tega sklica najprej
vsak dan med 9. in 12. uro.
Zmajčkov butik, d.d.
direktor
Franci Horjak

Nasprotni predlog
Ob-82524
Sklicatelj po sodnem pooblastilu Maksima 1 d.d., pooblaščena investicijska družba, Ljubljana, Trg republike 3, skladno z
zahtevo delničarja Q-trade d.o.o., Štrbenkova 10, Velenje in skladno z 288. členom
ZGD objavlja
nasprotni predlog
za skupščino družbe Elektronika Velenje, d.d. Velenje, Štrbenkova 10, kot sledi:
»V zvezi s 1. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe Elektronika Velenje
d.d. z dne 16. 12. 2002 ob 11. uri podajamo nasprotni predlog, ki se glasi:
– za predsednika skupščine se izvoli
mag. Janko Arah iz Ljubljane. Seji prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.
Utemeljitev predloga:
Mag. Janko Arah je doslej že večkrat vodil
skupščino družbe Elektronika Velenje d.d. in
istočasno prevajal potek skupščine v angleški
jezik, kar je nujno zaradi tega, ker so lastniki
večinskega delničarja in tudi direktorica, ki se
vedno udeležujejo skupščine, tujci.
Sporočamo tudi, da bomo na skupščini
ugovarjali predlogu sklicatelja in da bomo
tudi druge delničarje pripravili do tega, da
bodo glasovali za naš nasprotni predlog.«
Po pooblastilu sodišča:
Maksima 1 d.d., Ljubljana

Izvršbe in
zavarovanja
Z 24/2002
IZ-19539
Na podlagi pravnomočnega sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Brežicah opr.
št. Z 24/2002 z dne 22. 4. 2002, je bila v
zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice
Nove KBM d.d. Maribor, Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 6, Brežice, zoper
dolžnico in zastaviteljico Odvetniško družbo
Vidmar, Šribar in drugi, pravno svetovanje
d.n.o.-o.p., Cesta prvih borcev 43, Brežice, v višini 8,000.000 SIT s pp, dne 11. 6.
2002 zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostori, ki se nahajajo v pritličju in podstrešju
stavbe v Brežicah, Cesta prvih borcev 43 in
45, v skupni izmeri 150,78 m2, skupaj s
pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča parc. št. 629 in parc. št. 630, pripisanih k vl. št. 367, k.o. Brežice, katere je
zastavitelj pridobil na podlagi prodajne pogodbe z Občino Brežice z dne 25. 9. 1998.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 10. 2002
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Z 2002/00422
IZ-17068
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 02/00422 z dne 17. 9. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Vodnikova 22, Celje, zoper dolžnika in zastavitelja Hliš Zlatka s.p., Cesta na Ostrožno 21,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice do dolžnika v višini 32,700.000 SIT,
s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine, in sicer:
– poslovni prostor št. 10.2 v izmeri
146,50 m2, v trgovsko poslovnem objektu v
Novi vasi, Smrekarjeva 1, Celje, katerega je
lastnik Hliš Zlatko s.p., Cesta na Ostrožno
21, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. KP 19/99 z dne 27. 8. 1999, in
sicer za terjatev v znesku 32,700.000 SIT s
pp;
– poslovne prostore, ki se nahajajo severno in južno od glavnega vhoda v pritličju
stanovanjske stavbe, Stanetova 2 v Celju,
to je stavbišče s stanovanjsko stavbo v izmeri 353 m2 in drvarnice v izmeri 43 m2, katerih lastnik je Hliš Zlatko s.p., Cesta na Ostrožno 21, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 29/2001 z dne 16. 3.
2001, in sicer za terjatev v znesku
32,700.000 SIT s pp;
– poslovni prostor v izmeri 53 m2 v pritličju stanovanjske stavbe v Celju, Stanetova
12, katerih lastnik je Hliš Zlatko s.p., Cesta
na Ostrožno 21, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2001, in
sicer za terjatev v znesku 32,700.000 SIT s
pp.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2002
Z 2002/00194
IZ-19525
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2002/00194, ki ga je dne 24. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
95, v izmeri 39,40 m2, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Mengšu, Slamnikarska
ulica 4, s pripadajočo kletjo in solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih,
delih objektih in napravah hiše ter na delu
podstrešja hiše, poleg stanovanja št. 95, v
izmeri 14,60 m2, v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 52.950 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 10. 2002
Z 02/00123
IZ-19523
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Mojce Tavčar Pasar iz Pirana, pod opr. št. SV 408/02 z dne 5. 9.
2002 in sklepa sodišča opr. št. Z
02/00123 z dne 11. 9. 2002, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Abanke d.d. Ljubljana, Slovenska c. 58, do dolžnika Transkop - Trgovsko in špedicijsko
podjetje, d.o.o., Koper, na podlagi kreditne
pogodbe reg. št. 32828/6 z dne 4. 9.
2002, v višini 25,000.000 SIT z 11,7%

letno obrestno mero, z rokom dokončne
dospelosti 5. 9. 2003, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in se
nahaja v poslovno stanovanjskem objektu v
Ankaranu, Regentova 2/a, stoječem na
parc. št. 1363/13 in 1364/14, k.o. Oltra:
– poslovni prostor št. 114, v izmeri
11,05 m2, v I. nadstropju, v načrtu etažne
delitve hiše, označen z L114 in rumeno polno črto ter poslovni prostor št. 115, v izmeri
69,45 m2, v I. nadstropju, v načrtu etažne
delitve hiše, označen z L115 in rumeno polno črto, ki so last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 177/95 z dne 31. 5.
1995, sklenjene med GIP Stavbenik, d.d.
Koper, kot prodajalcem in Transkop d.o.o.,
Koper, kot kupcem ter dodatka k tej pogodbi z dne 16. 11. 2001, sklenjenega med
Primorje d.d. Ajdovščina in dolžnikom,
– shramba št. 4, v izmeri 20 m2, v pritličju, v načrtu etažne delitve in je označena s
S4 in rumeno črtkano črto last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 401/95
z dne 8. 12. 1995, sklenjene med GIP
Stavbenik d.d. Koper kot prodajalcem in
Transkop d.o.o. Koper kot kupcem ter dodatka k tej pogodbi z dne 16. 11. 2001
sklenjenega med Primorje d.d. Ajdovščina
kot prodajalcem in Transkop d.o.o. Koper
kot kupcem.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 10. 2002
Z 215/2002
IZ-18945
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 215/2002 z dne 6. 9.
2002, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
57,93 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše Purgarjeva ulica 3, Tržič, SV lega
in h kateremu pripada tudi klet v izmeri
9,41 m2, skupaj torej 67,34 m2, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter funkcionalnem zemljišču objekta, stoječega na parc. št. 538/1,
vl. št. 586, k.o. Križe, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in sta ga zastavna dolžnika
Alenka Terbovc, roj. 25. 8. 1973 in Boštjan
Terbovc, roj. 14. 12. 1976, oba Deteljica
11, Tržič, vsak do 1/2 pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne 27. 3. 2002 in dodatku k njej z dne 8. 4. 2002, ki sta ju
sklenila z Antonom Bevcem iz Tržiča, Purgarjeva ulica 3, Pristava, na naroku dne
4. 10. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
2081/0000230-00 z dne 5. 4. 2002, v
višini 25.500 EUR s pripadki, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2002
Z 2002/01580
IZ-19526
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01580 z dne 23. 10.
2002, je bilo stanovanje z oznako B.II.04 v
izmeri 109,97 m2, v II. nadstropju stano-
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vanjskega objekta B v naselju Nova Grbina
na Viču v Ljubljani, s pripadajočo garažo z
oznako G-93, ki se nahaja v garažnem objektu v kleti v izmeri 22,18 m2 in shrambo,
ki se prav tako nahaja v kleti objekta v izmeri
8,35 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6 – del,
1254/7, 1273/1, 1274/9, 1274/10,
1274/12, 1245/1, 1243/2, 1243/4,
1204/2, 1205/2, 1205/4, 1206/2,
1206/3, 2019/7, 2019/3, 2019/4, vpisanih pri vl. št. 3645, k.o. Vič, ki je last
dolžnikov, na podlagi prodajne pogodbe št.
118/2001-6 z dne 24. 7. 2001, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje d.d., Emonska c. 8, Ljubljana in
dolžnikoma kot kupcema, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 23. 10. 2002
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku:
– 9,000.000 SIT s pp zoper dolžnika
Pernat Andreja in
– 5,000.000 SIT s pp zoper dolžnico
Marn Pernat Andrejo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2002
Z 2002/01957
IZ-19531
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01957, ki ga je dne 22. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v medetaži stavbe na Dunajski 101 v Ljubljani,
soseska BS 5/2, stoječe na parc. št. 123,
124, 125 in 126, vl. št. 1565, k.o. Bežigrad, v skupni izmeri 377,55 m2 in idealnim
deležem na skupnih površinah, vključno z
uvozno rampo ter podzemnimi parkirišči in
napravami kakor tudi pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 1998, sklenjene s prodajalcem Unitech LTH-OL d.o.o., Škofja Loka, ter z vknjižbo prepovedi odsvojitve in
obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
22,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002
Z 2001/00437
IZ-19532
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00437 z dne 23. 10.
2002, je bilo štirisobno stanovanje št. 12, v
VIII. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Klopčičeva 4 v Ljubljani, stoječ na
parc. št. 951/40, vl. št. 1583, k.o. Dravlje,
ki je last zastavitelja Stupar Jovana do 3/4
in Stupar Zorana do 1/4, na podlagi sklepa
o dedovanju opr. št. II D 1004/95 oziroma
prodajne pogodbe št. 2256/03-HB z dne
10. 3. 1993, sklenjene med RS, Ministrstvom za obrambo kot prodajalcem in Stupar
Milanom in Stupar Jovanom kot kupcema, s
prepovedjo obremenitve in odsvojitve, z
dnem 23. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 130.000 DEM v tolarski pro-
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tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2002
Z 2002/01844
IZ-19534
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01844 z dne 23. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 12, v
II. nadstropju stanovanjske stavbe na Potrčevi ulici 8 v ljubljani, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last dolžnice Murn Ivanke, na podlagi pogodbe o premoženjskih pravicah in zavezanostih, ki jo je sklenila s Stanovanjsko zadrugo Železničar dne 23. 6. 1972, z dnem
23. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku:
– 2,100.000 SIT s pp zoper dolžnico
Mileno Murn,
– 2,100.000 SIT s pp zoper dolžnika
Franca Murna in
– 2,800.000 SIT s pp zoper dolžnico
Ivanko Murn.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2002
Z 2002/01663
IZ-19536
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01663, ki ga je dne 22. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izmeri 241,40 m2, v drugem nadstropju športnega centra ter vhod in stopnice, ki vodijo do
prostora v izmeri 18,40 m2 (skupaj torej
259,80 m2), zgrajen na parc. št. 175/1,
175/22, 550/2, 551/1, 1243/1, 1243/2,
1243/3, k.o. Moste, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 6. 1999 s prodajalcem BTC d.d., Ljubljana,
ter z rubežem na poslovnem prostoru v
pritličju z oznako 6, v izmeri 110,13 m2, v
skaldiščno poslovnem objektu Leskoškova,
stoječ na parc. št. 127/98, k.o. Moste, ki
je last dolžnika na podlagi pogodbe št.
0066000024, sklenjene dne 23. 6. 2000
s prodajalcem IMOS d.d., Ljubljana ter z
vknjižbo prepovedi odsvojitve in obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 65,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002
Z 2002/01956
IZ-20605
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01956, ki ga je dne 13. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
5, v skupni izmeri 37,53 m2, ki se nahaja v
1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova 16 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 pogodbe o prodaji stanovanja št. 383/91 z
dne 17. 1. 1992, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana Moste Polje, ter z vknjižbo

prepovedi odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnika Okanović Osmana, Ul. bratov Babnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
13.200 EUR in 7.224 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2002
Z 2002/01954
IZ-20624
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01954 ki ga je dne 7. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 19, v skupni
izmeri 55,24 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Maroltova ul. 4, v Ljubljani, stoječe na parc. št.
975/1, k.o. Stožice, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stanovanjske
stavbe, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi darilne
pogodbe z dne 8. 4. 2002, sklenjene z
darovalcem Vladimirjem Sotlerjem, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnika Okanović Osmana,
Ul. bratov Babnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.388 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002
Z 2002/00739
IZ-19005
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, št. SV
677/02 z dne 18. 7. 2002, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00738, dne 1. 10. 2002 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, trisobnega mansardnega stanovanja s kabinetom z oznako I – od stopnišča
levo, v izmeri 105,86 m2, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši v Mariboru, Mladinska
ul. 7, stoječe na parc. št. 892, pripisane k
vložni št. 488, k.o. Maribor Grad, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah stavbe
ter funkcionalnega zemljišča, last zastavitelja Gorazda Lepa, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalko Krekovo
družbo za storitve, trgovino in posredništvo
d.o.o. Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice Karntner Sparkasse AG Celovec, v višini 660.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002
Z 2002/000838
IZ-19008
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/000838 z dne
24. 9. 2002, je bila nepremičnina, triinpolsobno stanovanje št. C2/M-7, v mansardi
večstanovanjskega objekta C z imenom vila
bloki Nasipna, v Mariboru, v skupni izmeri
87,70 m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
7, v izmeri 4 m2, in parkirnim mestom št. 31
v izmeri 12,48 m2, v kleti objekta, ter s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah,
ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
stoječe na parcelah, pripisanih vl. št. 2885,
k.o. Pobrežje, ki je last Aleksandre Kolarič
in Petra Podgorelca, za vsakega do 1/2

Stran

8162 / Št. 103 / 29. 11. 2002

celote, dne 24. 9. 2002 na naroku zarubljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 27.900 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002
Z 2002/00522
IZ-19519
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 504/2002 z dne 28. 5. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00522 z dne 11. 9. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega enosobno stanovanje
št. 4, v izmeri 54,76 m2, v I. nadstropju v
drugem vhodu, s kletnim prostorom v drugi
kleti št. 4/II, velikost 7,32 m2 ter garažnim
parkirnim mestom v drugi kleti št. 4/II, velikost 12,91 m2, v stanovanjski hiši ob Dalmatinski ul. 3a v Mariboru, ki je locirana na
parceli št. 2003 k.o. Tabor, ki je v lasti
dolžnika in zastavitelja Salema Mešića,
Framska ul. 3, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4106-702/RB z dne
8. 5. 2002, vse v korist upnice Probanke
d.d. Maribor, Gosposka 23, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 6,950.000
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2002
Z 02/00556
IZ-19529
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 616/2002 z dne 11. 6. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z 02/00556
z dne 12. 9. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega trisobno stanovanje št. B/P-1 v pritličju večstanovanjskega objekta B v skupni
izmeri 82,70 m2, pripadajočo kletno shrambo št. B/P-1, v izmeri 4 m2 in parkirnim
mestom št. 7, v izmeri 12,07 m2, v kleti
objekta ter pripadajočim atrijem v približni
izmeri 110 m2, k.o. Pobrežje, ki je last dolžnikov oziroma zastaviteljev Iztoka Kraševca in Olge Kraševec, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. B/P-1, v pritličju objekta B projekta
vila bloki Nasipna št. 12/2002 z dne 29. 5.
2002, v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, Registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, s sedežem na naslovu
Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstrija,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
40.000 EUR s pp. v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2002
Z 2002/00807
IZ-19550
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 781/02 z dne 25. 7. 2002, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 02/00807 z
dne 29. 10. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
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obsega stanovanje št. 26 v IV. nadstropju
stanovanjske hiše v Borovi vasi 10, ki stoji
na parc. št. 2349, k.o. Sp. Radvanje, ki je v
lasti dolžnice in zastaviteljice Ivanke Pisanec, na podlagi prodajne pogodbe št.
2975/93 z dne 18. 3. 1993 in aneksa z
dne 14. 12. 2001, vse v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 22.941,16 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2002
Z 2002/00340
IZ-19551
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00340 z dne
11. 7. 2002, je bila ustanovljena na:
– uličnem trgovskem lokalu na zahodni
strani v izmeri 69, 85 m2,
– uličnem trgovskem lokalu na vzhodni
strani v izmeri 71,83 m2,
– kleti na jugu v izmeri 77,08 m2,
vse v poslovno-stanovanjski hiši v Mariboru, Meljska 3, ki stoji na parc. št. 2212,
2213 in 2214, pripisanih k vl. št. 1299,
k.o. Maribor-grad, last dolžnika do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 5. 1997, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov
tg 18, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,350.000 SIT s pripadki in
29.317,96 EUR v tolarski protivrednosti s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2002
In 39/2001
IZ-19555
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 39/2001 z dne
7. 10. 2002, je bila v izvršilni zadevi upnika
Mercator SVS, Trgovina, storitve d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj, zoper dolžnika Franca
Kukovca, Orešje 134, Ptuj, zaradi izterjave
204.782,70 SIT s pp, na naroku zarubljena
nepremičnina, ki ni vpisana v z.k., stanovanje št. 16, v tretji etaži stanovanjske stavbe,
Trubarjeva 9, Ptuj, katera je pripisana pri vl.
št. 378, k.o. Ptuj, pri parc. št. 231/1, v
skupni izmeri 48,39 m2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 10. 2002
Z 44/2002
IZ-18941
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Republike
Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu,
Vrhovčeva 18, Novo mesto, zoper dolžnika
Petra Žuraja, NHM 1, Sevnica, dne 30. 8.
2002 sklenilo:
na podlagi overjenega seznama zaostalih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov po stanju na dan 13. 6. 2002, se zaradi
zavarovanja izvršljive terjatve upnika RS, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada Sevnica, izpostava Sevnica,
proti dolžniku Petru Žuraju, NMH 1, Sevnica, in sicer glavnice v znesku 8,239.450,20
SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
14. 6. 2002 do plačila, stroškov tega predloga, odmerjenih na 22.000 SIT in nadaljnjih stroškov upnika za prihod na narok dne
30. 8. 2002 v višini 16.720 SIT, oboje z

zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje
sklepa do plačila, ter vseh nadaljnjih izvršilnih stroškov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, dovoli zavarovanje z rubežem dvosobnega stanovanja št. 1, v drugi etaži v Sevnici, v Naselju heroja Maroka 1, v skupni
izmeri 74,50 m2, last dolžnika, na podlagi
prvanomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Sevnici, opr. št. D 23/95 z
dne 26. 4. 1995, do višine terjatve v znesku 8,239.450,20 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi in stroški.
Zapisnik o rubežu ima pomen vknjižbe
zastavne pravice. Zapisnik o rubežu sodišče razglasi tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 8. 2002
IZ-19528
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zadevi zavarovanja upnice Zveze hranilnokreditnih služb Slovenije p.o. Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, zoper dolžnico in zastaviteljico Terezijo Pivec, Kidričeva ul. 18,
Rogaška Slatina, zaradi zastavne pravice na
podlagi sporazuma strank, po predlogu
upnika na podlagi pri notarju Pavlu Rojsu iz
Šmarja pri Jelšah, sestavljenega notarskega zapisa z dne 4. 9. 2002, opr. št. SV
420/02, zaradi zavarovanja upničine denarne terjatve v znesku 2,000.000 SIT s
pripadki in pod pogoji, razvidnimi iz citiranega notarskega zapisa, opravilo rubež nepremičnine, ki je last dolžnice, in sicer stanovanja št. 41, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše Kidričeva ul. 18, Rogaška Slatina, stoječi na parc. št. 1115, vl. št. 486, k.o.
Rogaška Slatina, v velikosti 68,95 m2. Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 24. 10. 2002
In 113/2002
IZ-19527
V zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v
Velenju z dne 12. 9. 2002, opr. št. In
113/2002, se opravi rubež 1/2 nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo in ki
v naravi predstavlja stanovanje št. 83, v 10.
nadstropju stanovanjskega bloka v Velenju,
Koželjskega 3, v skupni izmeri 55,02 m2,
stoječega na parc. št. 2397/139, vpisani v
vl. št. 1685, k.o. Velenje, last dolžnice Vesne Pajer do 1/2.
Rubež te 1/2 nepremičnine – stanovanja ima pomen vknjižbe zastavne pravice v
korist upnika na tej nepremičnini – stanovanje.
Dolžnici je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, to je navedenim stanovanjem pod pretnjo kazenske odgovornosti.
Ta zapisnik o rubežu se razglasi tudi na
oglasni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 10. 2002
IZ-82562
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 938/02 z dne 20. 11.
2002, je bil poslovni prostor v izmeri
14,14 m2 v poslovno stanovanjskem objektu v Velenju, Rudarska 2, stoječem na parc.
št. 2515, vpisani pri vl. št. 2752 k.o. Vele-
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nje, do celote last gospodarske družbe Patriot, d.o.o., pridobljenega na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6. 2001 med
prodajalcem APS d.d., Velenje ter kupcem
družbo Patriot, d.o.o., Velenje, v korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,100.000 SIT
s pripadki napram dolžniku gospodarski
družbi Patriot, d.o.o., Velenje.
IZ-82563
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1608/02 z dne
22. 11. 2002 je bilo stanovanje v stanovanjski hiši v Kopru, Istrska cesta 23, v izmeri 73,40 kvadratnih metrov, stanovanjska
hiša stoji na parceli številka 3634, vpisana v
vložku številka 1780, katastrska občina Bertoki, last tretjega zastavitelja Zulić Alea in
četrte zastaviteljice Zulić Asime, lastnina pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe
o
prodaji
stanovanja
številka
326-1145/92 z dne 29. 5. 1992 in dodatka številka 1 h kupoprodajni pogodbi številka 326-1145/92 z dne 29. 5. 1992, z dne
17. 1. 2002 zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do prvega dolžnika in druge dolžnice in zastaviteljice znesku 12.000 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita, z
zapadlostjo 1. 12. 2007, v korist delniške
družbe Karntner Sparkasse AG, Podružnica
v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta številka 63.
IZ-82564
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1246/02-1 z dne 25. 11. 2002, sta bili
nepremičnini, in sicer:
– poslovni prostor v izmeri 65,18 m2, ki
se nahaja v pritličnem delu objekta na naslovu Mlinska ulica 32, Maribor, zgrajenega
na parceli številka 1889, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1029 katastrska občina Maribor – grad, last dolžnika –
zastavitelja Sreja d.o.o. do celote na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 11. 2002 in
dodatka številka 1 z dne 21. 11. 2002 k
prej navedeni prodajni pogodbi, sklenjene
med njim kot kupcem in med Mestno občino Maribor kot prodajalcem in
– stanovanje številka 79 v skupni izmeri
78 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Gregorčičeva ulica
21, last zastavitelja Marjana Sreša do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 11. 1991, sklenjene med njim kot kupcem in med Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije p.o. Maribor, kot prodajalcem;
zastavljeni v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.000 EUR s pripadki, plačljivo v
EUR ali pa v tolarski protivrednosti, obračunani po prodajnem podjetniškem tečaju NLB
d.d. Ljubljana, veljavnem na dan plačila in
bodoče in pogojne denarne terjatve v višini
največ 16,000.000 SIT s pripadki.
IZ-82565
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
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Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 1239/02-1 z dne 22. 11. 2002, je bil
poslovni prostor, ki v naravi predstavlja
osrednji prostor s stopniščem v izmeri
57,84 m2 in podstrešje v izmeri 57 m2, kar
skupaj znaša 114,84 m2, v poslovni stavbi
I. nadstropja prizidka Kulturnega doma Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart, zgrajenega na parceli številka 288 katastrska
občina Lenart, last zastavitelja Antona Žižeka do celote na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu poslovnega prostora, številka
36102-3/00 z dne 12. 3. 2002, sklenjene
med zastaviteljem Antonom Žižekom kot
kupcem in med Občino Lenart kot prodajalko, zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
IZ-82567
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-458/02 z dne
25. 10. 2002, je bilo trosobno stanovanje
številka 36, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Prijateljeva
21, na parc. št. 25/18 in 273/1, k.o. Karlovško predmestje, v skupni izmeri
66,32 m2, s solastniškim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše v Ljubljani, Prijateljeva 21, last zastaviteljice Tatjane Vrančić Garbajs, Ljubljana, Tominškova ulica 76, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 6. 2002, sklenjene
med prodajalcem Tomažem Garbajsom in
zastaviteljco Tatjano Vrančić Garbajs v korist upnice NLB d.d. za zavarovanje denarne terjatve v višini 29,798.480 SIT s pripadki, ki pa na dan 4. 11. 2002 znaša le še
13,091.644,40 SIT.
IZ-82568
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. SV 485/02 z dne 22. 11. 2002
je bilo stanovanje v stanovanjski hiši Trnovska vas 39 d, v skupni izmeri 74,49 m2, last
zastaviteljice Zorec Irene, Trnovska vas
39 d, Trnovska vas, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 76/93 z dne 12. 2. 1993 in dodatka
h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 76/93 z dne 12. 2. 1993, z dne 22.
10. 2002 sklenjenima s prodajalcem Kmetijski kombinat Ptuj p.o. Muzejski trg 2, Ptuj,
oziroma s pravnim naslednikom Kmetijski
kombinat Ptuj d.d. zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,800.000 SIT s pripadki.
IZ-82569
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 840/02 z dne
21. 11. 2002, sta bili robna polirka, freza
za razrez kamna in betona (tip NOAT) in
zidna polirka (tip ZAMBON), na podlagi računa št. 67/02 zastavljeni v korist upnice
Probanke d.d. Maribor, Gosposka 23, za
zavarovanje denarne terjatve 5,500.000 SIT
s pripadki.

IZ-82570
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 845/02 z dne
22. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 7, ki se
nahaja na podstrešju večstanovanjske hiše
Maistrov trg 12, Kranj, v skupni izmeri
105,57 m2, last dolžnika in zastavitelja AB
ADIŽAR, d.o.o., Kranj, Maistrov trg 12, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 11. 2002, z K 3 KERN, d.o.o., Maistrov trg 12, Kranj, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pripadki.
IZ-82571
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1069/02
z dne 21. 11. 2002 je bil poslovni prostor
št. 70 v pritličju v izmeri 114,70 m2 stanovanjsko poslovne stavbe v Ljubljani, Ziherlova ulica 6, stoječem na parc. št. 140/5,
140/9 in 140/10 k.o. Trnovsko predmestje, last dolžnice Novak Olge, Ziherlova ulica 6, 1000 Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe št. 2-L/VS-1 z dne 10. 12. 1980 in
pogodbe o ugotovitvi solastninskih deležev
in razdružitvi solastnine overjene dne 4. 2.
1999, zastavljen v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
103.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
IZ-82572
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1882/2002 z dne 21. 11.
2002 je bilo stanovanje številka 7 v prvem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gosposvetska ulica 17 v Kranju, ki stoji na
parceli 887/33, vl. št. 1281 k.o. Kranj, ki
obsega 54,60 m2, in sicer kuhinjo 6,03 m2,
sobo v izmeri 18,90 m2, sobo v izmeri
14,40 m2, hodnik v izmeri 4,32 m2, kopalnico v izmeri 3,49 m2 in druge prostore v
izmeri 7,46 m2 in predstavlja solastninski
delež 4.09%, last dolžnika FESST, podjetje
za finančne, elektro in strojne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, na temelju,
prodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 10.
2002 s prodajalci Ireno Zver in Borisom
Zverom, oba iz Kranja, Gosposvetska ulica
17 in Lariso Bakovnik, Visoko 88, Visoko
zastavljeno, skupaj s prepovedjo odsvojitve
in obremenitve te nepremičnine, v korist
upnice Gorenjske banke d.d., Kranj,
Bleiweisova cesta 1, Kranj, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki.
IZ-82573
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja opr. št. SV 1895/2002 z dne 22. 11.
2002, je enoinpolsobno stanovanje št. 7 v
izmeri 57,40 m2, ki obsega kuhinjo
11,15 m2, sobo 19,81 m2, sobo 5,54 m2,
kopalnico 4,98 m2, hodnik 7,62 m2, balkon
3,40 m2 in drugi prostori 4,90 m2 ter sola-
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stniški delež na vseh skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega bloka ter se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka v Tržiču, Ravne 26, ki stoji na parc. št. 408/1 pripisani
pri z.k. vložku št. 32 k.o. Tržič, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
19. 5. 1997 s prodajalko Darjo Šmid, last
zastavitelja Igorja Romiha, Savska cesta 8,
Kranj, zastavljeno v korist upnika Volksbank
Kärnten Süd, Reg.Gen.m.b.H., Hauptplatz
6, Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 8.000
EUR s pripadki.
IZ-82574
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. SV 484/02 z dne 21. 11. 2002
je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjske hiše, Vogelna 10, Ljubljana, v skupni izmeri
54,26 m2, last dolžnice Erike Turin in zastavitelja Ludvika Turina, oba stan. Maistrova
ulica 17, Ptuj, vsakega do ene polovice na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 10. 6. 2002 s prodajalko Despotovic
Dragico zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d. Podružnice Ptuj, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-82575
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Laure Čermelj iz
Ajdovščine, Tovarniška ulica 4 A, opr. št.
SV 612/02 z dne 19. 11. 2002, sta bila
poslovna prostora št. 28 in 29, ki se nahajata v II. nadstropju poslovno-stanovanjskega
objekta v Ajdovščini, Tovarniška cesta 4 A,
na parcelah št. 455/4, 455/7, 456/1,
456/2, 458/19, 458/20 in 458/23 k.o.
Ajdovščina, v površini 61,81 m2 in
29,30 m2, last dolžnika – zastavitelja družbe TAROL Trgovina, turistična agencija, izposoja vozil, d.o.o. Ajdovščina, s sedežem
Tovarniška cesta 4 a, 5270 Ajdovščina, na
podlagi prodajne pogodbe št. II-28,
29/C3-89 z dne 11. 9. 2002, sklenjene s
Primorje d.d. kot prodajalcem, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pripadki.
IZ-82576
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1276/2002 z dne
20. 11. 2002 je bilo trisobno stanovanje
št. 01 v pritličju večstanovanjskega objekta Vošnjakova ulica 020 v Mariboru, v skupni izmeri 69,26 m2, od tega kletna shramba v izmeri 2,48 m2, ki stoji na parceli številka 1821, katastrska občina Maribor-grad, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih in delih stavbe, last zastavitelja
Filipič Bojana, stanujočega Maribor, Meškova ul. 005, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 11. 2002, sklenjene z Damjanac Kocjan Tanjo, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pripadki.
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IZ-82577
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1288/2002 z dne
21. 11. 2002 je bila 1/2 stanovanja številka 2 v skupni izmeri 44,24 m2 v pritličju
stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Veljka
Vlahoviča 049, ki stoji na parceli številka
813/1, katastrska občina Pobrežje, last dolžnika Baranja Ivana, stanujočega Maribor,
Ul. Veljka Vlahkoviča 049, na podlagi prodajne pogodbe št. 2686/93 z dne 15. 1.
1993, sklenjene z Občino Maribor, kot prodajalko, zastavljena v korist upnika Puh Črtomirja, stanujočega Maribor, Razlagova ul.
001, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9.600 EUR s pripadki.
IZ-82578
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane opr. št. SV-4221/2002 z dne 25. 11.
2002 sta bila dvosobno stanovanje št. 109
v izmeri 60,43 m2 v 1. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Kunaverjeva 9,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah objekta ter na funkcionalnem zemljišču, last zastavitelja Saša Sevška, Kunaverjeva 9, Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne 25. 9. 1992, sklenjene z Andrejo
Sevšek, Ljubljana, Novakova 3, kot darovalko in dvosobno stanovanje št. 7/09 v 7.
nadstropju stavbe v Ljubljani, Bijedićeva 3,
sedaj Kunaverjeva 1 in 3 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 951/2 k.o. Dravlje, h kateremu
pripada tudi pripadajoči prostor v kleti, garažni boks v kleti, in sicer prvi z desne ob
izhodu v garažo, ter solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah zgradbe ter funkcionalnem zemljišču, v
solasti zastaviteljev Saša Sevška, Kunaverjeva 9, Ljubljana in Mojce Sevšek, Na jami
5, Ljubljana, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 18. 11. 2002,
sklenjene z Aleksandrom Radisavljevićem,
531 Carnation Place, Victoria, British Columbia, Kanada, kot prodajalcem ter dolžnikoma in zastaviteljema kot kupcema, zastavljeni v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000
EUR s pripadki.
IZ-82579
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane opr. št. SV 1985/02 z dne 21. 11.
2002, je bilo enosobno stanovanje v skupni
izmeri 36,11 m2, ki se nahaja v zgradbi na
naslovu Cesta 24. junija 72 a, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 1107/29 k.o. Črnuče, last
zastaviteljice Krabonja Vlaste zastavljeno v
korist upnika Osmana Okanovića za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.920 EUR
s pripadki.
IZ-82581
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane opr. št. SV 2000/02 z dne 25. 11.
2002, je bila enonadstropna, zidana z opeko, vrstna stanovanjska hiša v Mengšu, Za-

družniška 37, stoječa na parc. št. 696/14,
vpisana v vl. št. 1818 k.o. Mengeš, solast
do 1/4 zastaviteljice Močnik Vanje, zastavljena v korist upnika Osmana Okanovića, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 16.464
EUR s pripadki.
IZ-82582
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1374/02 z dne 26.
11. 2002, je bilo zastavljeno dvosobno
stanovanje št. 5, v skupni izmeri
57,70 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Golnik 67, Golnik, last zastavitelja Draga Petrovića, EMŠO 2811950500145, Golnik 67, Golnik,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
654, sklenjene dne 27. 5. 1992 z Republiko Slovenijo. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., Dunajska cesta 128 a, Ljubljana,
matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.300 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s pripadki.
IZ-82566
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 29. 10. 2002, opr. št.
SV 500/02, sta bili zastavljeni v korist upnice Banke Celje d.d. bančna skupina Banke
Celje, Vodnikova 2, 3000 Celje, za zavarovanje dveh denarnih terjatev v skupnem znesku 8,000.000 SIT s pripadki: 71,58 m2
veliko stanovanje št. 11 v III. nadstropju stanovanjske stavbe Ulica Kozjanskega odreda 19, Rogaška Slatina, stoječe na parc. št.
622 k.o. Rogaška Slatina, last vsakega do
1/2 Ulaga Egona in Ulaga Mihaele, Ulica
Kozjanskega odreda 17, Rogaška Slatina
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 9. 2002 z Dosedla Jožetom
in Dosedla Albino, Ulica Kozjanskega odreda 19, 3250 Rogaška Slatina, in 56,43 m2
veliko stanovanje št. 41 v stanovanjski hiši
Ulica Kozjanskega odreda 17, last vsakega
do 1/2 Ulaga Egona in Ulaga Mihaele, Ulica Kozjanskega odreda 17, Rogaška Slatina, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene
8. 6. 1993 s Ljubljansko banko – Splošno
banko Celje d.d., Celje in dodatka k pogodbi z dne 20. 2. 1997.
IZ-82595
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 22. 11. 2002, opr. št.
SV 546/02, je bilo stanovanje št. 6 v I.
nadstropju stanovanjskega bloka Žibernik
13, Rogaška Slatina, stoječem na parc. št.
3/11, vl. št. 635 k.o. Rogaška Slatina, v
skupni izmeri 52,74 m2 h kateremu pripada
tudi del funkcionalnega zemljišča ter skupni
prostori in naprave, last dolžnice Plavčak
Magdalene, Ul. Kozjanskega odreda 1, Rogaška Slatina na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene 17. 10. 2002 z Občino Rogaška Slatina, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d. bančna skupina Banke
Celje, Vodnikova 2, 3000 Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT s pripadki.
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IZ-82626
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1159/2002 z dne 21. 11. 2002, je stanovanje številka 14 v izmeri 61,09 m2, v III.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo
številka 14 v izmeri 4,19 m2, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Goriška ulica
17/A, ki stoji na parceli številka 589 k.o.
Sp. Radvanje, katerega lastnica je dolžnica
ter zastaviteljica Babić Simona, stanujoča
Maribor, Mlinska ulica 26, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 10. 2002, sklenjene s prodajalcema Lenart Radmilo in
Zvonkom, zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.
IZ-82628
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1169/2002 z dne 25. 11. 2002, je dvosobno stanovanje številka 13 v izmeri
58,30 m2, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Smetanova 80, ki stoji na parceli številka 1808, pripisani pri vl. št. 1179 k.o.
Koroška vrata, katerega lastnica je dolžnica
ter zastaviteljica Matjašič Simona, stanujoča Maribor, Smetanova ulica 80, na podlagi
kupne pogodbe številka 82/91 z dne
10. 12. 1991, sklenjene s prodajalko Občino Maribor, zastavljeno v korist upnice
Probanke d.d., Maribor, Gosposka 23, skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
IZ-82631
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1170/2002 z dne 25. 11. 2002, je trisobno stanovanje številka 2 v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Korčetova ulica 12, v skupni izmeri 67,33 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, ki stoji
na parceli številka 1540/4 k.o. Studenci,
katerega lastnik je zastavitelj Topalovič Mitja, stanujoč Maribor, Korčetova ulica 12,
na podlagi darilne pogodbe z dne 21. 3.
1995, sklenjene s Topalovič Žarkom, kot
darovalcem, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve za zavarovanje denarne terjatve v višini
16.600 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-82632
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1176/2002 z dne
26. 11. 2002, je dvosobno stanovanje št.
42 v V. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ljubljanska 94b, v skupni izmeri
59,77 m2, ki stoji na parc. št. 591, pripisani
pri vl. št. 1206 k.o. Sp. Radvanje, katerega
solastniki so zastavitelji Krajnc Jožef Alfonz,
Krajnc Ana in Krajnc Lilijana, vsi stan. Maribor, Goriška ul. 23C, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
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80/93 z dne 10. 9. 1993, njenega aneksa
z dne 13. 11. 1995 in njenega dodatka z
dne 11. 11. 2002, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.100 EUR s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na dan
plačila oziroma izterjave.

ga 27. 8. 2002 med prodajalko Termelektrarno Šoštanj in kupkama Kostajnšek Terezijo in Kostajnšek Silvo zastavljeno v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denare
terjatve v višini 15.700 EUR s pripadki.

IZ-82634
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1178/2002 z dne
26. 11. 2002, je stanovanje št. 9 v izmeri
61,01 m2, s pripadajočo kletno shrambo št.
9 v izmeri 1,50 m2, v II. mansardi poslovno
stanovanjskega objekta “E” Ljubljanska c.
18, Rače, ki stoji na parceli št. 2540/6 k.o.
Rače, katerega lastnica je dolžnica ter zastaviteljica Fošnarič Kozar Karmen, stanujoča Maribor, Markovičeva ul. 15, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 11. 2002 s
prilogo, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, skupaj s
prepovedjo odsvojitve in obremenitve za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.500
EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

Objave sodišč

IZ-82635
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV
936/02 z dne 27. 11. 2002, je bilo triinpolsobno stanovanje v stanovanjski hiši v
Slovenskih Konjicah, Ul. Toneta Melive 4,
stoječi na parc. št. 399/1 k.o. Slovenske
Konjice, v skupni površini 85,01 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču,
last Širca Srečka in Širca Carmen za vsakega do nerazdelne ene polovice celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. SPP-112/91 z
dne 27. 11. 1991, med prodajalcem Konus, kemijska in usnjarska predelovalna industrija p.o. Slovenske Konjice in kupcema
Širca Srečkom in Širca Carmen, zastavljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse AG
Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000 EUR
s pripadki.
IZ-82649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV
965/02 z dne 27. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 3P v stanovanjski hiši na naslovu
Kajuhova 7A, Šoštanj, stoječi na parc. št.
1027 k.o. Šoštanj, ki obsega 52,76 m2 s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, last Kostajnšek Terezije in Kostajnšek
Silve, za vsako do nerazdelne ene polovice
celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
243/93 z dne 9. 6. 1993 ter aneksa št. 1 h
kupoprodajni pogodbi št. 243/93 datirane-

Stečajni postopki
in likvidacije
St 124/2002
S-82175
To sodišče je s sklepom St 124/2002 z
dne 15. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Empres podjetje za tisk in
grafično oblikovanje d.o.o., Parmova 39,
Ljubljana, matična številka: 1192132, šifra dejavnosti 22.220.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2003 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2002
St 182/2002
S-82178
To sodišče je s sklepom St 182/2002 z
dne 18. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Chemotehna podjetje za
trgovino, zastopanje in kooperacijo
d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana, matična
številka: 5631297, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 2. 2003 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002
St 139/2002
S-82179
To sodišče je s sklepom St 139/2002 z
dne 25. 10. 2002 začelo stečajni postopek
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nad dolžnikom Trans Euro d.o.o., Ljubljana, Obvozna 1, matična številka:
5435331, šifra dejavnosti 60240.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 2. 2003 ob 9.30, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002
St 202/2002
S-82180
To sodišče je s sklepom St 202/2002 z
dne 18. 11. 2002 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zadruga S, Zadruga za opravljanje intelektualnih storitev,
organzacijo in svetovanje obrtnikom in
podjetnikom, z.bo.o., Ljubljana, Gosposvetska 10, matična številka: 1491911,
št. registrskega vložka: 061/13312300.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 3. 2003 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 18. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002
St 103/2002
S-82181
To sodišče je s sklepom opr. št. St
103/2002 z dne 18. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Modra Trans
Beširević, Faruk Beširević s.p., Knafljev
trg 8, Ribnica, davčna št. 29405459, ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2002
St 183/2002
S-82183
To sodišče je s sklepom opr. št. St
183/2002 z dne 18. 11. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Avtotreiding Podjetje za proizvodnjo, trgo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vino in storitve d.o.o., Slovenska Bistrica, Pohorskega bataljona 11.
Matična številka dolžnika je 5929857,
šifra njegove dejavnosti pa 34.200.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Alenka Gril, dipl. ekonomistka, stan.
Lorbekova 17, Limbuš.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Banka Vipa d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2,
2. Merkur Trgovina in storitve d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 7,
3. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26,
4. OGV d.o.o., Ljubljana, Vipavska 19a,
5. delavski zaupnik Ivo Kučič, Slovenska
Bistrica, Slovenska 15.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 18. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2002
St 224/93
S-82186
To sodišče je s sklepom opr. št. St
224/93 z dne 14. 11. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Agro Lenart
p.o. – v stečaju, Industrijska 8, Lenart,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2002
St 34/2002
S-82187
I. To sodišče je s skelpom opr. št. St
34/2002, z dne 19. 11. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
KAL-KO-PREM proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o., Nicina 12, Prevalje, matična številka dolžnika 5060974, šifra dejavnosti dolžnika 28.110. ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Tink d.o.o., Celje, Kosovelova 16, Celje,
– Kačar-Mont d.o.o. Maribor, Preradovičeva 22,
– Messer Slovenija d.o.o., Ruše, Jugova 20,
– Varcommerce d.o.o., Prisojna 55, Maribor,
– Vreznik Marija, Stari trg 249 b, Slovenj
Gradec, kot delavska zaupnica.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat, univ. dipl. inž.,
Kotlje 94, Kotlje.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
trideset-dnevenga roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo, ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 11.
2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 11. 2002
St 50/2002
S-82189
Poravnalni senat tega sodišča objavlja
na podlagi 28. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99) oklic.
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
50/2002 z dne 5. 11. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Pristaniški dok, prekladanje, skladiščenje,
popravila, d.o.o., Vojkovo nabrežje 3, Koper, matična številka 5914582 šifra dejavnosti 63.110.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 5. 11. 2002 pozivamo, da sodišču v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena pravna podlaga terjatve in njena višina. Prijavi morajo biti priložena dokazila o
obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki
imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v
tej valuti in navedejo njeno višino v domači
valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 5. 11. 2002. Upniki,
katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do
5. 11. 2002.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva 9.
5. V upniški odbor so bili imenovani naslednji upniki:
– Istra auto d.o.o., Šmarska c. 5/a, Koper,
– Tagros d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, DU RS, DU Koper,
– DOK. C. d.o.o., Rijeka,
– Stanko Radovič, Koper, Muzejski trg
6.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 11. 2002
St 36/2002
S-82190
To sodišče je s sklepom opr. št. St
36/2002 z dne 19. 11. 2002 na podlagi
1. odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom ECO Team, družba za energetiko, plinifikacijo in ekološke dejavnosti, d.o.o., Stritarjeva 5,
Kranj, matična št. 1392379, šifra dejavnosti: 74.700 in ga z istim sklepom zaključilo.
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Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 2002
St 22/2002
S-82191
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
22/2002, z dne 14. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Fabjan predelava lesa, trgovina in kooperacija d.o.o., Lehen 7, Podvleka.
Odslej firma glasi: Fabjan predelava lesa,
trgovina in kooperacija d.o.o. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
19. februarja 2003, ob 11. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 14. 11.
2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 11. 2002
St 61/2002
S-82235
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 61/2002 sklep z dne 19. 11.
2002:
I. sklep:
Ugotovi se umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave z dne 10. 7.
2002, ki ga je sodišče prejelo neposredno
istega dne med dolžnikom MIK, Modna
konfekcija d.d., Trg 8, Prebold (matična
številka: 5067251) in njegovimi upniki, ker
je predlagatelj - dolžnik dne 8. 11. 2002
umaknil ta predlog in se zato v skladu z
določili 33/II člena ZPPSL postopek prisilne poravnave ustavi.
II. sklep:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom MIK, Modna konfekcija d.d., Trg 8,
Prebold (matična številka: 5067251).
Odslej se firma glasi MIK, Modna konfekcija d.d., Trg 8, Prebold (matična številka: 5067251) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja L 7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika, razen če
svojih terjatev niso prijavili v postopku prisilne poravnave.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
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katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014
(sklic
na
št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 2. 2003 ob 8.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 11.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2002
St 188/2002
S-82246
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
188/2002 dne 19. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
M.P.P. Livarna, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o. Maribor, Ptujska c. 184, Maribor.
Odslej firma glasi M.P.P. Livarna, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Maribor, Ptujska c. 184, Maribor - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v
Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska c. 84,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 3. 2003 ob 11. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 11.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2002
St 187/2002
S-82260
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
187/2002 dne 19. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
M.P.P. Gonila podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Ptujska c.
184, Maribor.
Odslej firma glasi M.P.P. Gonila podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Ptujska c. 184, Maribor - v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Majda Jaki, Bezenškova 74, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatev stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 3. 2003 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 19. 11.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2002
St 44/2002
S-82263
To sodišče je pod opr. št. St 44/2002
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Mascom d.o.o. Lenart in njegovimi upniki,
ki glasi:
I. Predlog za ustanovitev postopka prisilne poravnave upnika BME d.o.o. Novo mesto po 1. in 3. točki prvega odstavka 34.
člena ZPPSL se zavrne.
II. Poravnalni senat ugotavlja, da je prisilna poravnava, kot jo je ponudil dolžnik in
glasi:
Razred A - razred upnikov, katerih položaj se tudi po pravnomočno potrjeni prisilni
poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.
Razred B - razred upnikov - delavcev,
katerih položaj se tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Razred C - razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Razred D - razred upnikov iz naslova
davkov in prispevkov, kjer gre za 100% poplačilo od ugotovljene terjatve v roku 5 let z
letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere in kjer gre za odpust celotne
obveznosti iz naslova zamudnih obresti v
skladu s 16. členom Zakona o finančnem
poslovanju podjetij.
Razred E - razred upnikov, ki konvertirajo svoje terjatve v kapital dolžnika.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
18. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2002
St 80/2000-45
S-82265
Stečajni postopek nad dolžnikom Oblačila Stessl Proizvodnja tekstilnih izdelkov in oblačila d.o.o. - v stečaju, Maribor, Tržaška cesta 37/a.
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št. St 80/2000 z dne 4. 11. 2002
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Oblačila Stessl Proizvodnja tekstilnih izdelkov in oblačila d.o.o. - v stečaju, Maribor,
Tržaška cesta 37/a, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2002
St 90/2001
S-82360
To sodišče je s sklepom St 90/2001
dne 20. 11. 2002 zaključilo stečajni posto-
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pek nad dolžnikom Majčev dvor d.o.o. Radomlje - v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002
St 15/2001
S-82361
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Papirplast d.o.o., Brezje pri
Grosupljem 1c, Grosuplje - v stečaju za
dne 14. 1. 2003 ob 11. uri v sobi 352 tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
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 20. 11. 2002
St 97/2002
S-82362
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
97/2002 z dne 19. 11. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Kompas
Computers, informacijski inženiring,
d.o.o., Pražakova 4, Ljubljana - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2002
St 192/2002
S-82363
To sodišče je s sklepom z dne 12. 11.
2002 pod opr. št. St 192/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Logeti d.o.o., Čabranska 7, Cerknica,
matična številka: 5704936, šifra dejavnosti: 52.120.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12.
11. 2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Majda Šantl iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,
– Mago d.o.o., Skladiščna ulica 3, Sežana,
– Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log
90, Ljubljana,
– Commerce Gorica d.o.o., Industrijska
cesta 5, Kromberk, Nova Gorica,
– Tomaž Mele, Čabranska 7, Cerknica,
kot predstavnik sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2002
St 146/2000
S-82366
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom TTT Export
- Import d.o.o. - v stečaju, Dolgi most
6a, Ljubljana za dne 14. 1. 2003 ob
10.45 v sobi 352 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve 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 20. 11. 2002
St 176/2002
S-82367
To sodišče je s sklepom St 176/2002
z dne 20. 11. 2002 ustavilo postopek prisilne poravnave ter začelo stečajni postopek nad dolžnikom Prelest d.o.o., prehrana, letovanje, storitve, Dunajska 7,
Ljubljana, matična številka 5319579, šifra dejavnosti 55.510.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 2. 2003 ob 12. uri, soba
368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2002
St 54/2001-17
S-82368
To sodišče je s sklepom opr. št. St
54/2001 z dne 20. 10. 2002 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Villa Victoria - Anton Mijovič s.p., Cesta
svobode 27, Bled.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 10. 2002
St 59/2000
S-82369
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gostinstvo Milija Golubovič s.p., Vojkova ul. 8a, Solkan, v
stečaju, izven naroka dne 19. 11. 2002
sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajna upraviteljica predložila dne
25. 10. 2002.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi za 13. 1. 2003 ob
8.45 v sobi 110/I tega sodišča.
Upniki se z osnutkom lahko seznanijo oziroma ga vpogledajo vsak delovni dan v času
uradnih ur pri tem sodišču v sobi 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 11. 2002
St 11/99-120
S-82370
1. Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
se stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina Horvat Vera, Horvat Vera s.p. - v
stečaju, Žižki št. 61/a zaključi.
2. Neprodano premoženje stečajnega
dolžnika se uporabi v celoti za poravnavo
stroškov stečajnega postopka in v ta namen
izroči upniku Ogrin, Podjetje za proizvodnjo, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Peske 2, 1234 Trzin.
3. Družbi Ogrin, Podjetje za proizvodnjo,
zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Peske 2,
1234 Trzin, se izroči neobremenjeno nepremično premoženje stečajnega dolžnika, in
sicer Horvat Veri, Žižki št. 61/a solastninski
delež do 1/2 parc. št. 234, njiva 3468 m2 in
parc. št. 235, dvorišče 881 m2 in stavba
395 m2, obe vpisani v vl. št. 566 k.o. Žižki
ter se nalaga zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Lendavi, da po pravnomočnosti tega
sklepa pri Horvat Veri, rojeni Žerdin, rojeni
22. 11. 1951, Žižki št. 61/a do 1/2 lastni vl.
št. 566 k.o. Žižki s parc. št. 234 in parc. št.
235, vknjiži lastninsko pravico na ime družbe
Ogrin, Podjetje za proizvodnjo, zunanjo in
notranjo trgovino d.o.o., Peske 2, 1234 Trzin, brez bremen.
4. Pri nepremičninah do 1/2 last Horvat
Vere, Žižki št. 61/a, in sicer parc. št. 234 in
parc. št. 235, vpisanih v vl. št. 566 k.o.
Žižki se izbriše hipoteka, vknjižena v korist
Zavarovalnice Triglav d.d. OE Murska Sobota in se nalaga zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Lendavi, da po pravnomočnosti
tega sklepa izvrši tak izbris.
5. Družba Ogrin, Podjetje za proizvodnjo, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Peske 2, 1234 Trzin, je dolžna na žiro račun
stečajnega dolžnika Trgovina Horvat Vera,
Horvat Vera s.p., Žižki 61/a, št.
02496-0050910949 pri Novi Ljubljanski
banki d.d., Divizija Pomurje Murska Sobota, v roku 15 dni plačati znesek 1,550.000
SIT, pod izvršbo.
6. Upniki stečajnega dolžnika se lahko
zoper ta sklep pritožijo v 15 dneh po objavi
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 11. 2002
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St 98/2002
S-82437
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Športplan d.o.o., Kopališka cesta b.š., Domžale, za dne 19. 12.
2002 ob 12. uri v sobi 352 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 22. 11. 2002
St 35/2002
S-82478
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
35/2002 z dne 21. 11. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Apetit
d.o.o., Ljubljana - v stečaju, Tomšičeva
2, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2002
St 163/2002
S-82479
To sodišče je s sklepom St 163/2002
dne 21. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avtoprevoz, Drnovšek Marjan s.p., Cirkuše 11, Laze, matična številka 5320896000, šifra dejavnosti 60.240,
ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002
St 10/2002
S-82480
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2002 z dne 23. 10. 2002, ki je postal
pravnomočen dne 13. 11. 2002, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnico Gašper
Nado s.p., Lesna predelava, Mariborska
cesta 22, Radlje ob Dravi ter njenimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred A: terjatve upnikov, ki se poplačajo v višini 20%, v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, brez obresti;
– razred B: terjatve upnikov-delavcev po
drugem odstavku 160. člena ZPPSL, na
katere prisilna poravnava ne učinkuje in se
poplačajo v celoti;
– razred C: terjatve iz naslova davkov in
prispevkov (glavnica in obresti).
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave, moč izvršilnega naslova.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 10. 2002
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St 193/2002
S-82481
To sodišče je s sklepom St 193/2002
dne 25. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ignis, proizvodnja in trženje d.o.o., Dunajska 429, Ljubljana-Črnuče, matična številka 5698472.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Brane Gorše 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 5. 2. 2003 ob 10.30, soba 307 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2002

roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Branko Ogorevc iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Transglob d.o.o. Ljubljana, Slovenska
54, Ljubljana,
– Color d.d. Medvode, C. komandanta
Staneta 4, Medvode, p.p. 63,
– Gostinsko podjetje Sevnica d.d., Trg
svobode 1, Sevnica,
– Zavarovalnica Triglav d.d. Krško, Trg
Matije Gubca 3, Krško,
– Slovenijales d.d. Ljubljana, Dunajska
22, Ljubljana,
– Gospodarska zbornica Ljubljana, Dimičeva 13, Ljubljana,
– Bojan Rau, Planinska 19, Sevnica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 11. 2002

St 191/02
S-82482
To sodišče je s sklepom St 191/02 dne
21. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Trade Imex, Podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o., Tržaška 36,
Ljubljana, matična številka 5715814, šifra
dejavnosti 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marja Oblak iz Vrhnike.
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 10. 2. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2002

N 203/2002
AM-20665
Na predlog Armi Desaint Maur, Peričeva
32, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Prednostne delnice LEK-B, število 5.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2002

St 22/2002
S-82483
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 21/2002 z dne 15. 11. 2002
začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Stilles d.d. Inženiring in notranja
oprema, Savska cesta 13, Sevnica, matična številka 5564697, šifra dejavnosti
36.120.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v

Amortizacije

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 69/2002
SR-19589
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Volf Vide, Vojinska
cesta 20, Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki Radojčič Marti, Bojanci
56, Vinica, sedaj prebivališče in sedež tožene stranke neznan, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 14. 10. 2002 postavlja začasnega zastopnika Radojčič Marti, Bojanci 56, Vinica, sedaj neznanega sedeža in prebivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Radojčič Marto, Bojanci
56, Vinica, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 10. 2002
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P 177/2002
SR-20652
To sodišče je po okrožni sodnici Evelin
Toroš, v pravdni zadevi tožečih strank Gorkič Ade in Gorkič Ferrucia, oba Prvomajska 30, Nova Gorica, ki ju zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper tožene stranke 1. Gorkič Bruna, 2. Fabijan Mirjam, oba Prvomajska 30, Nova Gorica in
3. Gorkič Feruča, Prvomajska 30, Nova
Gorica, sedaj neznanega bivališča, zaradi
razveljavitve pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja ter izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto. 2,100.000 SIT s pp, sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku se toženi stranki Gorkič Feruču,
Prvomajska 30, Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, postavlja začasna zastopnica odvetnica Hilda Pipan iz Nove Gorice,
ki bo zastopala toženo stranko v pravdni
zadevi opr. št. P 177/2002 vse dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 11. 2002
P 77/2001
SR-19577
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 77/2001, tožeče stranke Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 5, ki jo zastopa
odvetnik Miran Pogačar, zoper toženo
stranko Srečka Resmana, nazadnje sanujočega Za jezom 12, Tržič, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 1,261.701
SIT s pp, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena zakona o pravdnem
postopku, toženi stranki, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj, postavilo začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 2002
I 01/01018
SR-19515
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Hranilno kreditne službe,
p.o., Sežana, Partizanska 12/a, Sežana,
ki ga zastopa Dušan Železnik, odvetnik iz
Sežane, proti dolžniku Križman Paolu, Šentjane 25, Portorož in sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 2,859.815,30 SIT
s pp, dne 10. 10. 2002, na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Križman Paolu se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Renato Dukič iz
Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 10. 2002
In 26/2001
SR-20627
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi upnice odvetniške družbe Kekec-Mihelčič o.p., d.n.o., Gregorčičeva 2, Kamnik,
zoper dolžnico Marijo Renno, Braslovče
66/a,
Braslovče,
zaradi
izterjave
113.107,50, v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem postopku in 15. členom
Zakona o izvršilnem postopku, sklenilo:
dolžnici Mariji Renno, Braslovče 66/a,
Braslovče, nazadnje stanujoči v Braslovčah 66/a, Braslovče, se postavi začasni
zastopnik odvetnik Zdravko Groboljšek iz
Sevnice. Začasni zastopnik bo v navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnico, dokler ne bo dolžnica ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ne bo center za socialno delo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 10. 2002
I 2001/00318
SR-19516
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnice Volksbank – Ljudske banke,
d.d., Dunajska c. 128/a, 1000 Ljubljana,
proti dolžnici Jasni Plahuta, Polzela 209,
Polzela, zaradi izterjve 985.699,40 SIT s
pp., sklenilo:
dolžnici Jasni Plahuta se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karmen Orter, Žalskega tabora 1,
Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 25. 9. 2002

Oklici pogrešanih
N 15/2002
PO-19513
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče
pod opr. št. N 15/2002 postopek za razglasitev pogrešanega Prašnikar Franca ml.,
roj. 15. 3. 1959, nazadnje stanujočega Medija 6, Izlake, pogrešanega od leta 1980,
za mrtvega.
Sodišče poziva pogrešanega Prašnikar
Franca ml. da se oglasi, prav tako poziva
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega Prašnikar Franca ml. razglasilo za mrtvega.
Skrbnik za poseben primer je Gregor
Špajzer, delavec tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Trbovljah

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 06904/2002
Rg-16457
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Vigro - Gornik in družbenik, trgovina in storitve, d.n.o., Kočevska Reka, Morava 27,
objavlja sklep:
Virgo – Gornik in družbenik, trgovina
in storitve, d.n.o., Kočevska Reka, Morava 27, reg. št. vl. 1/22002/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 4. 7. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Marija in Mateja Gornik,
Kočevje, Kajuhovo naselje 15, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na obe ustanoviteljici v sorazmerju z njunimi
poslovnimi deleži.
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 29. 8. 2002
Srg 08854/2002
Rg-19563
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
subjekta vpisa Marinčič Stanislava s.p., Vrhnika, Tržaška cesta 5, ki ga zastopa notar
Meze Peter, za prenehanje po skrajašnem
postopku in izbris iz sodnega registra subjekta vpisa Marinčič Stanislava s.p., Vrhnika, Tržaška cesta 5, objavlja sklep:
subjekt vpisa Marinčič Stanislav s.p.,
Vrhnika, Tržaška cesta 5, reg. št. vl.
1/33724/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 9.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marinčič Stanilsav, Vrhnika, Tržaška cesta 5, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju subjekta vpisa po skrajšanem postopku se vse 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
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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 28. 10. 2002

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 21. 10. 2002

Srg 08903/2002
Rg-19564
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
družbe Fišer-Commerce, podjetje za trgovanje na debelo in drobno d.o.o., Ljubljana,
Rusjanov trg 2, ki jo zastopa notarka Nada
Kumar za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Fišer-Commerce, podjetje za trgovanje na
debelo in dronbo d.o.o., Ljubljana, Rusjanov trg 2, objavlja sklep:
družba Fišer - Commerce, podjetje za
trgovanje na debelo in drobno d.o.o.,
Ljubljana, Rusjanov trg 2, reg. št. vl.
1/05570/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 7.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Fišer Ankica, Ljubljana, Rusjanov trg 2, z ustanovitvenim kapitalom 1,674.800 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,674.800 SIT prenese v
celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2002

Srg 02150/2002
Rg-19572
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Rez-Les d.o.o., podjetje za trgovino, servis
in zastopanje, Moše Pijadejeva 29, Ljubljana, objavlja sklep:
REZ-LES, d.o.o., podjetje za trgovino,
servis in zastopanje, Moše Pijedejeva
29, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10828/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 2. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Irena in Matjaž Mihelič,
Ljubljana, Šarhova 32, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na 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

Srg 08836/2002
Rg-19571
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Inženiring Eltel, elektronika, telekomunikacije d.o.o., Ljubljana, Slomškova 6, objavlja
sklep:
Inženiring Eltel, elektronika, telekomunikacije d.o.o., Ljubljana, Slomškova
6, reg. št. vl. 1/10811/00 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 9. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Majski Josip, Ljubljana,
Slomškova 6, Faleskini Peter, Ljubljana,
Pod jelšami 36 in Šušteršič Jure, Ljubljana,
Pod kostanji 49, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike glede na višino poslovnih deležev.
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

Srg 8987/2002
Rg-20636
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na priglasitev
družbe Detektivska družba Franjič in drugi
d.n.o., Stegne 21, Ljubljana, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku v sodni register, dne 13. 11. 2002, objavlja
sklep:
družba Detektivska družba Franjič in
drugi d.n.o., Stegne 21, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 10. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta Franjič Slavko, Gašperšičeva 5a, Ljubljana in Glavinkovič Jurček,
Polanškova 42, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse 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 13. 11. 2002
Srg 08840/2002
Rg-20641
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-

šič Heleni na predlog družbe Jevnikar &
Jevnikar, podjetje za trgovino, gostinstvo in
turizem d.n.o., Sp. Brezovo 7, Višnja Gora,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Jevnikar & Jevnikar, d.n.o., Sp. Brezovo 7,
Višnja Gora, objavlja sklep:
Družba Jevnikar & Jevnikar, podjetje
za trgovino, gostinstvo in turizem d.n.o.,
Sp. Brezovo 7, Višnja Gora, reg. št. vl.
1/26746/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 10.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in družbenika sta Jevnikar
Maja in Jevnikar Marko, oba Sp. Brezovo 7,
Višnja Gora, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Jevnikar Majo in Jevnikar Markota.
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 13. 11. 2002

MARIBOR
Srg 2214/2002
Rg-20630
Družba SAN REMO, trgovsko podjetje, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta
3-5, reg. št. vl. 1/10199-00, katere družbenik je HA & KA Handelsges. m.b.H.,
Untere Hauptstrasse 9, 7100 Neusiedl Am
See, Avstrija, po sklepu družbenika družbe
z dne 27. 8. 2002 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel HA & KA Handelsges. m.b.H.
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 4. 11. 2002

MURSKA SOBOTA
Srg 2002/00370
Rg-20645
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba A-3, trgovina na veliko in malo
Černelaci d.o.o., Liškova 20, Černelavci,
Murska Sobota, ki je vpisana v reg. vložku
tega sodišča št. 1/01649/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
Gerenčer Saše, Ledavsko naselje 29, Murska Sobota, z dne 19. 4. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
poravnane vse obveznosti do zaposlenih.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzame družbenik.
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Premoženje družbe, ki preostane po poplačilu vseh obveznsoti družbe, ostane družbeniku.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 11. 2002
Srg 2002/00737
Rg-20648
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ANI - BEN, Podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino d.o.o., Dobrovnik
204 b, ki je vpisana v reg. vložku tega sodišča št. 1/01028/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika Urisk
Sigfrida, Dobrovnik 204b, z dne 25. 10.
2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni bilo.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzame družbenik.
Aktivno premoženje družbe v celoti prevzame družbenik.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 11. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, preklicuje štampiljko okrogle oblike, z naslednjo
vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE, DAVČNI URAD
MARIBOR, ŠT. 75. Ob-82463

Priglasitveni list
Aljančič Janez s.p., Kopirnica Aljančič-Kumar, Krakovski nasip 10, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-0825/95, izdan
dne 23. 5. 1994. gnu-105426
Avtoprevozništvo Drago Jurca s.p., Rjava cesta 31/a, Ljubljana-Polje, priglasitveni
list, opravilna št. 26-1917/96, matična
št. 5673149, izdan dne 1. 6. 1996.
gnj-105441
Derenda Ivan s.p., Montaža, Pod bresti
3, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-18/93, matična št. 5302870, izdan
dne 20. 9. 1993. gnd-105393

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dolinšek Denis s.p., Slemen 45/a, Selnica ob Dravi, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 044111/0711/00-78/1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-105208
Drofenik Janez, Olimje 12, Podčetrtek,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 1249/01-64/1998, izdana dne 28. 8.
1998. gnc-105369
Durmiši Ismail s.p., Ul. agrarne reforme
16, Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-1060/94, izdan dne
28. 12. 1994. gnb-105370
Fattori Marino, II prekomorske brigade
16, Koper – Capodistria, obrtno dovoljenje,
št. 016701/0798/00-27/1995.
gns-105553
Filipčič Igor s.p., Strunjan 52/a, Portorož
– Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 059825/1331/02-50/2000, izdana dne
18. 2. 2000. gnc-105544
Jakše Sonja, Šišenska cesta 35, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-143/96,
mat. št. 5683227, izdan dne 12. 7. 1996.
gng-105415
Medija Karmen s.p., Thunder fit, Devova
ulica 9/a, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-5425/98. gno-105207
Modic Jernej s.p., Zalog pri Škofljici 34,
Škofljica, priglasitveni list, opravilna
št. 28-794/94. gnb-105724
Osmani Sami s.p., Slomškova 53, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000263/0338/02-46/2002, izdana dne
15. 3. 2002 pri Obrtni zbornici Slovenije.
gno-105307
Popovič Ivica, Štravhovih 39, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-6366/2000,
izdan dne 14. 1. 2000. gnd-105543
Prezelj Bogdan, Podgorje 2/a, Kamnik,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 040767/0299/00-25/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnv-105625
Progar Jože s.p., Kamnoseštvo, Selo pri
Zagorici 3, Mirna Peč, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1449-94,
matična
št. 5828404, izdan dne 1. 1. 1995.
gne-105442
Resnik Milan, Vodice 10, Gabrovka, priglasitveni list, opravilna št. 23/0009/96.
gny-105372
Stankovič Žaklin, F. Bidovca 2, Izola –
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016132/06969/00-23/1995 in reprezentativno obrtno dovolenje z isto številko,
izdana dne 6. 3. 1995. gnh-105764
Stanković Žaklin, F. Bidovca 2, Izola –
Isola,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 013-0381/94, izdan dne 10. 6. 1994.
gnl-105760
Štor Roman s.p., Prožinska vas 46/b,
Štore, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 050780/2684/01-13/1998, izdana dne
26. 10. 1998. gnt-105502
Štruc Anton, Mariborska cesta 41, Selnica ob Dravi, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 043807/0235/00-78/1995 in reprezentativno obrtno dovolenje z isto številko,
izdana dne 6. 3. 1995. gnz-105221
Tomažič Jožef s.p., Stavbno mizarstvo,
Šentvid pri Stični 50/b, Šentvid pri Stični,
priglasitveni list, opravilna št. 09-0033/94,
matična št. 5023351, izdan dne 11. 2.
1994. gni-105513
Trstenjak Terezija, Kvedrova 36, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 035147/0053/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnf-105466

Vrtovec Zvonko, Ul. 9. septembra 123,
Šempeter pri Gorici, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 003913/1607/00-47/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnb-105545

Potne listine
Antolin Ana, Dorfarje 20, Žabnica, potni
list, št. P00498666. gni-105688
Božič Katja, Malnarjeva 13, Ljubljana, potni list, št. P00000778. gnn-105558
Brundula Valter, Prešernova 1, Izola –
Isola, potni list, št. P00639702.
gnh-105264
Cicmil Vule, Medetova ulica 3, Kranj, potni list, št. P00127710. gnc-105719
Cupać Jadranko, Rojska cesta 1, Domžale, potni list, št. P00064594. gnx-105798
Curanović Paško, Zasavska cesta 40,
Kranj, potni list, št. P00523726.
gnb-105720
Domjo Aldo, Montinjan 16, Marezige, maloobmejno prepustnico, št. AI 111182, izdala UE Koper. gnj-105362
Đorđić Milijanka, Petelinkarjeva 3, Kisovec, potni list, št. P00199915. gns-105353
Đuđić Benjamin, Hrušica 58, Hrušica,
potni list, št. P00095676. gnr-105579
Gnezda Renato, Slovenska 19, Spodnja
Idrija, potni list, št. P00016458. gnj-105312
Grašič Boštjan, Slivniško Pohorje 46, Pohorje, potni list, št. P00677121.
gnv-105350
Greiner Tina, Frana Kovačiča 3, Maribor,
potni list, št. P00560107. gnt-105727
Gril Marija, Župnca 3, Novo mesto, potni
list, št. P00344063. gnw-105599
Gril Slavko, Župnca 3, Novo mesto, potni
list, št. P00075350. gny-105597
Huskić Terezija, Miklošičeva 2, Domžale,
potni list, št. P00863343. gnf-105191
Jazbec Majk, Zadružna cesta 3, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
138915, izdala UE Nova Gorica.
gnr-105254
Kalaković Sanel, Petra Skalarja 8, Tolmin, potni list, št. P00593898. gnl-105610
Kocina Suzana, Cankarjeva ulica 74, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
23199, izdala UE Nova Gorica. gnq-105255
Kukavica Elvis, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. P00108316.
gnn-105633
Kvar Damjan, Kalce 10, Logatec, potni
list, št. P00420899. gnc-105694
Lenardič Darja, Cirila Tavčarja 2, Jesenice, potni list, št. P00697763. gnx-105498
Marinković Milan, Morova ulica 2, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
82507, izdala UE Izola. gns-105278
Miklič Tadeja, Švabičeva ulica 5, Ljubljana, potni list, št. P00031087. gnc-105594
Mitić Petar, Ljubljanska 7/a, Maribor, potni list, št. P00303004. gnz-105521
Pihler Janko, Jiršovci 54/a, Destrnik, potni list, št. P00851304. gnc-105569
Pintarič Štefan, Černelavci, Liškova 52,
Murska Sobota, maloobmejno prepustnico,
št. AG 7131, izdala UE Murska Sobota.
gnk-105261
Planinc Odon, Matjaževa 9, Ljubljana, potni list, št. P00687650. gny-105622
Prešeren Mojca, Ellerjeva 47, Ljubljana,
potni list, št. P00622146. gnl-105639
Prezelj Marko, Partizanska cesta 10/e,
Kranj, potni list, št. P000032745.
gnm-105809

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Raschl Silva, Gočova 39, Sv.trojica v
Slov.goricah, potni list, št. P366834.
gns-105603
Stariha Simona, Brstovec 4, Semič, potni
list, št. P0032001. gns-105778
Štiftar Miran, Štihova 24, Ljubljana, potni
list, št. P00553384. gnn-105808
Testen por. Lavrenčič Erika, Poljubinj
64/d, Tolmin, potni list, št. P00593915.
gni-105263
Tomažin Alda, Grgar 178, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 69483, izdala
UE Nova Gorica. gnm-105259
Velikanje Jure, Reginčeva ulica 9, Kranj,
potni list, št. P00449967. gnd-105218
Zelenko Boris, Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, potni list, št. P00232850.
gnf-105616
Žebre Alenka, Šarhova ulica 16, Ljubljana, potni list, št. P00701063. gnl-105685

Osebne izkaznice
Alič Lidija, Pevno 9, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 300381. gnc-105744
Aljančič Janez, Hladnikova 31, Križe, osebno izkaznico, št. 1045242. gnb-105495
Ambrožič Pavel, Seidlova 22, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 898898.
gnp-105606
Antolič Marko, Prišetinci 53, Sveti Tomaž, osebno izkaznico, št. 123329.
gnu-105276
Armič Slavko, Selšček 31, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 1086307.
gnz-105621
Arnol Špela, Binkelj 38, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1312444. gng-105590
Arnuš Darija, Pacinje 32, Dornava, osebno izkaznico, št. 162228. gnl-105735
Ažman Jan, Studenčice 23, Lesce, osebno izkaznico, št. 1231609. gng-105690
Babič Saša, Kopališka 7, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1252735.
gnj-105337
Balon Miran, Litostrojska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 126773. gnf-105691
Beke Janoš, Bobovek 13, Kranj, osebno
izkaznico, št. 24717. gng-105565
Bevc Vid, Cerkniška 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 841270. gni-105663
Biluš Marijo, Bevkova ulica 2, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 176748.
gni-105613
Blatnik Franc, Gaberke 162, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 741333. gnu-105580
Bolnar Regina, Polje, Cesta VI/12, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 433731.
gns-105428
Braček Anton, Falska cesta 105/a, Ruše,
osebno
izkaznico,
št. 246700.
gni-105738
Brečko Marija, Marionova 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 534415. gng-105515
Breg Marija, Zg. Jakobski dol 24, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št. 51857.
m-1462
Bremšak Saša, Ob žici 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 409879. gnk-105386
Breznikar Aleš, Mirje 5/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 792758. gnd-105693
Brkič Darko, Jerebova ulica 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 348237.
gnj-105612
Cenkar Aleš, Neža 22, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 62368. gnq-105280
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Cesar Alojz, Kot 12, Semič, osebno izkaznico, št. 1361806. gnk-105286
Cesar Marko, Cesta 1. maja 68, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št. 958878.
gnl-105260
Crnalić Munib, Brilejeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 288542. gnu-105226
Čanji Miško, Na zelenici 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 727433. gnd-105293
Čemažar Klinkon Davorin, Bavdkova ulica 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 383030.
gnd-105397
Čemažar Klinkon Marjeta, Bavdkova ulica 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 71765.
gnv-105400
Dobnik Roman, Črešnjevec 79, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 66532.
gno-105482
Dobovšek Marjan, Teslova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 789837. gnq-105430
Drožina Mojca, Prisoje 2, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 599349.
gnm-105609
Erzar Eva, Cesta talcev 8/d, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 411415. gnz-105271
Fideršek Martina, Knafelčeva ulica 30,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 661292.
gnt-105452
Gabrovec Martina, Parecag 159, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št. 852267.
gny-105472
Gačnik Darja, Kardeljeva cesta 77, Maribor, osebno izkaznico, št. 1348938.
gns-105578
Geršak Alojzij, Nova vas 5, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 704063. gnj-105287
Gjerkeš Antonija, Pod Logom 9, Turnišče, osebno izkaznico, št. 714277.
gnt-105581
Glinšek Marija, Drapšinova ulica 10, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 472100.
gnt-105577
Golob Zdravko, Podvolavljek 13/a, Luče,
osebno
izkaznico,
št. 77632.
gne-105367
Goričan Jani, Kostanjevec 52, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 862598.
gnf-105491
Grabnar Jože, Zalog pri Šempetru 25,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 245394. gny-105247
Gril Marija, Župnca 3, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1152574. gnv-105600
Grudnik Mihaela, Kovaška ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 456149.
gnm-105334
Gubenšek Marko, Iršičeva 4, Celje, osebno izkaznico, št. 1001. gnx-105748
Hamzić Nurhan, Jakšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 368424. gnl-105485
Hercigonja Olga, Šarhova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 112501. gnf-105666
Hočevar Boris, Kolonija 1. maja 19, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 544630.
gnv-105300
Hojč Teo, Ljubljanska 30, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 203741. gnq-105380
Homšak Samo, Plešičeva ulica 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1020924.
gnk-105561
Horvat Bojan, Gosposvetska 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 162420. gnj-105462
Hozić Sejfudin, Medno 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 829394. gnz-105396
Hrastar Aleš, Polica 2/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 182363. gnv-105525
Humer Ana, Podpeška 76, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 634036.
gnx-105548

Hvasti Borut, Zg. Duplje 17, Duplje, osebno izkaznico, št. 780354. gnj-105737
Ivković Biljana, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 389955.
gnv-105450
Jager Marija, Medvoška cesta 10, Medvode, osebno izkaznico, št. 788201.
gnh-105814
Jakofčič Sila Ljudmila, Celovška 130,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46560.
gnf-105791
Jakše Anton, Iška loka 33, Ig, osebno
izkaznico, št. 1056179. gnq-105755
Janežič Marija, Ulica Pohorskega bataljona 10, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 847239. gnq-105505
Jankovič Saša, Goriška ulica 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 813859.
gnc-105519
Jarkovič Frančišek, Tržaška ulica 5, Lesce, osebno izkaznico, št. 711239.
gnm-105734
Jenko Jernej, Podreča 106, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št. 1469323.
gnr-105729
Jež Simon, Slap 35, Vipava, osebno izkaznico, št. 1377648. gny-105447
Joković Gregor, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 742838.
gnp-105235
Jordan Roman, Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 731772. gnc-105269
Jovanović Miroslav, Trubarjeva 74, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 870012.
gnc-105469
Jovičević Sandra, Pajkova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 201835. gnd-105743
Jovičič Sebastjan, Krimska ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 105941.
gni-105813
Kaker Blaž, Maistrova ulica 6, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 54777.
gnr-105454
Kastelic Dejan, Bogneča vas 7, Trebelno,
osebno
izkaznico,
št. 331274.
gnk-105761
Kaurin Marti, Kal 18, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 376376. gnb-105795
Kavčič Emil, Blekova vas 19, Logatec,
osebno
izkaznico,
št. 1442689.
gni-105388
Kercan Emilija, Krivec 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352028. gnn-105508
Kiđemet Ivan, Cesta v staro vas 3, Postojna,
osebno
izkaznico,
št. 207103.
gnn-105258
Klavora Jani, Dvor 37, Bovec, osebno
izkaznico, št. 140781. gnn-105358
Klemen Marija, Planina 34, Planina, osebno izkaznico, št. 1080184. gns-105478
Klinar Živa, Kotnikova 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377629. gnc-105344
Klinkon Jaka, Bavdkova ulica 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 230876. gnu-105401
Koležnik Jasmina, Vuhred 17, Vuhred,
osebno izkaznico, št. 178711. gny-105722
Kosec Andrej, Steletova 6, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1003363. gnx-105623
Kosovel Udovč Ksenija, Kajuhova 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 387061.
gnp-105806
Kovačec Vekoslava, Trubarjeva 79, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 859708.
gnf-105366
Kovačič Aleš, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 941.
gno-105282
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Kožar Dejan, Boreča 11, Petrovci, osebno izkaznico, št. 660006. gnr-105604
Krajnc Oto, Šuštarjeva 27, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 28484. gne-105592
Kramar Jožefa, Repnje 27, Vodice, osebno izkaznico, št. 272628. gno-105657
Kraner Dušan, Zg. Velka 34/a, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 813045.
m-1448
Kranjec Robert, Vrzdenec 82, Horjul,
osebno izkaznico, št. 568086. gnf-105341
Kravanja Roman, Trenta 4, Soča, osebno
izkaznico, št. 814404. gnw-105274
Krebs Renata, Ljubljanska 104, Maribor,
osebno izkaznico, št. 774984. gni-105588
Krisper Aleš, Krivec 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1070979. gnz-105346
Kroflič Anica, Podgorje 7, Celje, osebno
izkaznico, št. 1351801. gnj-105587
Kukavica Elvis, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 275093.
gnl-105635
Kunstelj Jožefa, Grintovška ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 422784.
gnb-105320
Kutin Gorazd, Ulica Sergeja Mašera 34,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 113637.
gnb-105745
Lah Matevž, Pot na Visoko 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1146130.
gnv-105725
Lampreht Danijel, Polene 4/e, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 59080.
gnm-105309
Lapuh Zlata, Rudarska cesta 2, Kisovec,
osebno
izkaznico,
št. 970341.
gnw-105749
Laslo Robert, Dobrovnik 82, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 1487169.
gni-105488
Lečnik Vera, Tržaška 55, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 951699. gnw-105449
Legen Mojca, Kmečka ulica 4/a, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št. 848523.
gnb-105270
Lemut Tamara, Prešernova 1, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 883078. gnf-105316
Levec Drofenik Silvija Veronika, Pod brezami 32, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 738310. gnz-105796
Logar Marija, Depala vas 16/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 649036. gno-105432
Lovšin Marjetka, Puhova 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1373315.
gnv-105550
Majar Terezija, Markovci 40, Markovci,
osebno
izkaznico,
št. 1156640.
gnc-105448
Malinovsky Boštjan, Škapinova 4, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 1397086.
gni-105363
Malovič Viktor, Mucherjeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1024981.
gnt-105427
Malus Davor, Bračna vas 14, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št. 1035725.
gnq-105730
Marčič Dejan, Erjavčeva 30, Celje, osebno izkaznico, št. 801662. gnt-105352
Marković Sima, Ulica heroja Staneta 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 148389.
gnt-105252
Matjan Anton, Cesta III. talcev 34/c, Kamnik, osebno izkaznico, št. 498843.
gnw-105228
Mauko Vladimir, Norički vrh 13, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 539858.
gnk-105611
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Maurin Antonija, Cesta v Mestni log 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 82530.
gnw-105549
Mavrič Andrej, Cesta talcev 77/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 339201. gnu-105576
Mavsar Boris, Trška gora 38, Krško, osebno izkaznico, št. 587946. gnx-105573
Mezeg Anja, Koperska ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 399530. gnw-105399
Milanković Dalija, Polanškova 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 991936.
gnh-105514
Mirčevska Oblak Slavica, Breg 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 700709.
gnp-105431
Mravlje Miha, Cesta na belo 16, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 1044699.
gnc-105494
Mulec Darijan, Kunaverjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 487219. gnj-105237
Muršič Špela, Križevci 17, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 531713.
gnh-105589
Muzga Vida, Mala Loka 8, Domžale, osebno izkaznico, št. 557080. gnr-105679
Nežmah Ciril, Miklošičeva 1, Celje, osebno izkaznico, št. 956507. gnv-105750
Ogrizek Alla, Cesta v Laško 27, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 1218293.
gnv-105775
Ogrizek Franc, Cesta v Laško 27, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 1218501.
gnt-105777
Ovčar Maja, Vojkova 11, Celje, osebno
izkaznico, št. 983401. gnp-105731
Ovsenik Maja, Pleteršnikova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1275048.
gnd-105368
Pahernik Zmagoslav, Lesičjekova 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 246767.
gnf-105766
Pavlovič Alojzija, Bevkova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 617991.
gns-105253
Pehani Cvetka, Grintovec 3, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 72265. gni-105563
Perkovič Anton, Križni vrh 36, Laporje,
osebno
izkaznico,
št. 1424735.
gnx-105477
Pestotnik Metka, Jelša 2, Blagovica, osebno izkaznico, št. 48703. gno-105782
Petan Rok, Virštanj 35, Podčetrtek, osebno izkaznico, št. 628244. gnj-105787
Petek Peter, Mihalovci 40, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 156836. gno-105607
Petrič Valerija, Ob Radolnji 71, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 962865.
gnl-105310
Petrovčič Ana, Črtomirova 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1209846.
gnd-105243
Petrovič Angela, Videm pri Ptuju 49, Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 569366.
gnf-105591
Pintarić Ana, Tomšičeva 101, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št. 1535374.
gnz-105571
Pirnat Franc, Bognarjeva pot 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1385296.
gnr-105683
Pirnat Urban, Velike Poljane 23, Ortnek,
osebno izkaznico, št. 53566. gnl-105285
Pišek Alojzija, Murnova 15, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1367993. gnw-105474
Pišek Stanislav, Murnova 15, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št. 1367999.
gnx-105473

Planinšek Marija, Podlipoglav 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 83517.
gnq-105230
Pogorevčnik Maksimiljan, Čečovje 42/d,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 64351. gnp-105456
Poljšak Milan, Vrtovče 25, Branik, osebno izkaznico, št. 83101. gne-105446
Polovič Pavlina, Selska cesta 15, Dobova, osebno izkaznico, št. 1548682.
gnp-105481
Potočnik Draga, Pod topoli 50, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1058341.
gnv-105800
Poženel Marija, Vrhovčeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 738622.
gnp-105231
Požlep Silva, Na zelenici 13, Prebold,
osebno izkaznico, št. 134630. gny-105572
Prešeren Mojca, Ellerjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 687859. gnk-105640
Prešern Petra, Smolenja vas 36, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 811513.
gnd-105268
Prijatelj Maja, Gotna vas 8, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 722218. gns-105453
Prosenc Drago, Češnjice pri Moravčah
40, Moravče, osebno izkaznico, št. 608779.
gnq-105480
Pšeničnik Bojana, Vukovje 42, Pernica,
osebno
izkaznico,
št. 1016193.
gnu-105251
Purić Šefik, Ul. Malči Beličeve 109, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124788.
gnp-105506
Raschl Silva, Gočova 39, Sv.trojica v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št. 1185220. gnt-105602
Rebernik Terezija, Sv. Primož nad Muto
9, Muta, osebno izkaznico, št. 1165497.
gnn-105483
Recek Jožef, Pertoča 46, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 744806. gni-105267
Repinc Mihael, Zgornje Vetrno 3, Križe,
osebno izkaznico, št. 80181. gnu-105476
Rezar Zlatica, Razbor 27, Dramlje, osebno izkaznico, št. 375106. gnl-105585
Rijavec Maja, Pod brezami 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 726326. gnz-105471
Rituper Jože, Moščanci 55, Mačkovci,
osebno izkaznico, št. 692163. gnx-105348
Rot Vladimir, Knezova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 901368. gnc-105294
Rotovnik Dimitrij, Gregorčičeva 9/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 473205.
gng-105765
Rusjan Roza, Cilenškova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103756. gnj-105662
Selko Marija, Kovorska 3, Tržič, osebno
izkaznico, št. 320506. gnz-105746
Senica Martina, Curnovec 4, Breze, osebno izkaznico, št. 59677. gnz-105596
Sever Miroslava, Tržna 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105358. gnl-105810
Simčič Rudolf, Rožna dolina, Cesta VIII/26,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 64480. gno-105511
Simić Miroslav, Jaka Platiše 1, Kranj, osebno izkaznico, št. 239252. gne-105217
Slak Tomaž, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 663979.
gne-105617
Slameršak Angela, Cunkovci 12/c, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 1423830.
gnk-105736
Slana Amalija, Zrinjskega 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 752912. gnh-105339
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Stojsavljević Francka, Ul. Janka Puclja 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 103781.
gnv-105575
Strelec Vid, Gregorčičeva 2, Radenci,
osebno izkaznico, št. 352804. gns-105728
Sušnik Ivan, Sv. Trije kralji 33, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1165546.
gnq-105484
Šalamun Srečko, Slavšina 49, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 775592. gnv-105475
Ščavničar Maja, Lendavska ulica 23/b,
Murska
Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 252870. gny-105272
Šimenc Janez, Poljane 7, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št. 873590.
gnu-105351
Šket Ana, Vodenovo 6, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 664483.
gnk-105486
Školaris Jožef, Fojana 21, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 984679.
gno-105732
Škrbinc Marija, Tacenska 66, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 135151.
gnh-105289
Šlibar Jakob, Dovje 62, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 993198. gnv-105275
Šoln Elizabeta, Brezje pri Dovškem 2,
Krško, osebno izkaznico, št. 467553.
gny-105497
Šoš Marija, Turjaško naselje 12, Kočevje, osebno izkaznico, št. AH 000002775.
gnp-105256
Špiler Marija, Rožno 35/a, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 248680. gnz-105496
Štrukelj Radivoj, Puhova ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 332956.
gns-105378
Tomažin Vilibald, Ambrož pod Krvavcem
78, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 586512. gny-105747
Tori Janez, Mali Cirnik pri Šentjanžu 1,
Šentjanž, osebno izkaznico, št. 50049.
gnx-105523
Trnjanin Fikret, Hladilniška 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 564336. gnc-105244
Trobec Nežka, Kašeljska cesta 99, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1366779.
gnj-105812
Turnšek Matilda, Polzela 163, Polzela,
osebno izkaznico, št. 799610. gnv-105250
Uhan Majda, Tovarniška ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 20767.
gnh-105239
Venek Tjaša, Milana Majcna 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1309851.
gng-105440
Visočnik Simona, Hočko Pohorje 31/b,
Pohorje, osebno izkaznico, št. 799803.
gnn-105458
Višnjevec Andrej, Stjenkova 13, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 123863.
gnn-105608
Vrbanić Sašo, Šetpeterska ulica 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 907727.
m-1483
Vrečun Aleš, Dobje pri Lesičnem 10,
Dobje pri Planini, osebno izkaznico,
št. 217526. gnb-105570
Vrtačnik Vladimir Drago, Ul. 28. maja 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1200650.
gnv-105425
Wastl Marija, Reška 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 579344. gnm-105759
Zavrl Marija, Dolenji Boštanj 7, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 553745. gne-105567
Završnik Anja, Zadružniška 47, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št. 1563880.
gnb-105345
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Žalec Jože, Unec 126, Rakek, osebno
izkaznico, št. 647842. gnw-105224
Žilavec Jan, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 554371.
gnq-105305
Žižek Dragica, Ul. Prekmurke čete 16,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 1470539.
gnw-105249
Žurman Jože, Regentova 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 211560. gnf-105566

Vozniška dovoljenja
Aljančič Janez, Hladnikova 31, Križe, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1568472, reg. št. 2619, izdala UE Tržič.
gnd-105493
Anžur Damjan, Klanska ulica 7, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373715, reg. št. 236483, izdala UE Ljubljana. gng-105190
Armič Slavko, Selšček 31, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 1427693, reg. št. 4613, izdala UE
Cerknica. gnb-105620
Bažika Rozalija, Genterovci 19, Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 901, izdala UE Lendava.
gnu-105501
Beškovnik Anton, Partizanska 52, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 383180, reg. št. 6734, izdala UE Velenje. gnq-105605
Bezjak Mojca, Slekovčeva ulica 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43828, izdala UE Ptuj. gnt-105327
Bogataj Jana, Pot v Bitnje 35, Kranj, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 100/2002. gns-105303
Brecelj Marija, Erjavčeva cesta 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10908. gnz-105546
Bregović Ivanka, Pečinska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137169, reg. št. 211711, izdala UE Ljubljana. gne-105792
Breznikar Aleš, Mirje 5/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 184062,
reg. št. 165191, izdala UE Ljubljana.
gne-105692
Bužinel Simon, Medana 21, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 35336, izdala UE Nova Gorica.
gnb-105195
Cafuta David, Spuhlja 96, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 24786,
izdala UE Ptuj. gno-105332
Colner Ksenja, Dalmatinova 5, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13462.
gny-105522
Crnkovič Zoran, Podboršt pri Komendi
13, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1322171, reg. št. 18342, izdala
UE Kamnik. gnw-105424
Črešnik Beno, Šentjanž pri Dravogradu
127, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5106, izdala UE Radlje. gnh-105789
Čuk Marija, Drbetinci 5/b, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 32492, izdala UE Ptuj. gnv-105404
Čuk Tomislav, Stogojci 40/a, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 15604, izdala UE Ptuj. gns-105403
Derenda Žiga, Mariborska ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1589228, reg. št. 195812, izdala UE Ljubljana. gnh-105489
Dogša Ivan, Hajndl 30, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5525, izdala UE Ormož. gnn-105533
Draženovič Marko, Radegunda 11, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 546, izdala UE Mozirje. gni-105288
Drnovšek Fredi, Keršova ulica 10, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1196641, reg. št. 10251. gno-105582
Drofenik Branko, Sv. Florjan 111, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 18165, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-105223
Drožina Mojca, Prisoje 2, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44368. gne-105542
Đorđević Branko, Hmeljarska 11, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
738171, izdala UE Žalec. gnu-105626
Erceg Rade, Sokolska 97, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330885,
reg. št. 46127, izdala UE Maribor.
gnc-105219
Fajfar Irena, Medribnik 25, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45806, izdala UE Ptuj. gno-105707
Fonda Samo, Pako 48, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15778,
izdala UE Vrhnika. gny-105797
Frelih Nada, Gorica pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1679, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-105742
Frumen Gianni, Seča 10, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8804. gnm-105409
Globočnik Iztok, Janeza Puharja 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1659981, reg. št. 26145, izdala UE Kranj.
gng-105715
Gnjezda Urška, Gore 22, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090338, reg.
št. 10877, izdala UE Idrija. gnw-105374
Golob Zdravko, Podvolovljek 13/a, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8561, izdala UE Mozirje. gnu-105376
Gostinčar Andreja, Gospodinjska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1419533, reg. št. 166147, izdala UE
Ljubljana. gny-105347
Gril Marija, Župnca 3, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13512,
izdala UE Novo mesto. gnx-105598
Groznik Marjan, Zagradišče 5, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448042, reg. št. 142414, izdala UE
Ljubljana. gng-105790
Groznik Sebastjan, Brodarjeva 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1117764, reg. št. 42706, izdala UE Celje.
gnp-105306
Habinc Janez, Gubčeva ulica 8, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1293500,
reg. št. 11481, izdala UE Trebnje.
gng-105265
Hamzić Ismet, Jenkova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420458, reg. št. 151970, izdala UE Ljubljana. gnr-105379
Haziri Selim, Gradnikove brigade 3, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44236. gnq-105330
Hlebš Marijana, Sp. Bistrica 2, Tržič, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 100/2002. gni-105338
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Homšak Samo, Plešičeva ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1567393, reg. št. 196265, izdala UE Ljubljana. gnj-105562
Horn Ingrid, Ruskanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2287,
reg. št. 180752, izdala UE Ljubljana.
gno-105807
Horvat Jernej, Japljeva ulica 1, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 93/2002. gnf-105516
Hozić Sejfudin, Medno 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 894784,
reg. št. 67874, izdala UE Ljubljana.
gnb-105395
Hvasti Borut, Zg. Duplje 17, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1155100,
reg. št. 41837. gnl-105710
Jager Jerneja, Kozjak nad Pesnico 11/b,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1639156, izdala UE Pesnica.
m-1463
Jarkovič Franc, Tržaška 5, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 869087,
reg. št. 3865. gnp-105531
Jenko Jernej, Podreča 106, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155012, reg. št. 41046. gnp-105706
Joković Gregor, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1490597, reg. št. 191953, izdala UE
Ljubljana. gnq-105234
Jordan Roman, Gorjanska cesta 2, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 2382. gnn-105262
Judež Gregor, Krka 57, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 31214, izdala UE Novo mesto. gnq-105705
Jukić Dušan, Seidlova 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16174, izdala UE Novo mesto.
gnt-105552
Jurgec Branislav, Partizanska 2, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13395. gnq-105405
Kaker Blaž, Maistrova ulica 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12568, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-105406
Kanop Igor, Rošpoh 11/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1291076, reg. št. 115606, izdala UE Maribor. gnc-105769
Kaurin Marti, Kal 18, Zagradec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1467981, reg.
št. 22844,
izdala
UE
Grosuplje.
gnc-105794
Kavčič Emil, Blekova vas 19, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5038, izdala UE Logatec. gnj-105387
Kercan Emilija, Krivec 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340761,
reg. št. 230170, izdala UE Ljubljana.
gno-105507
Kirbiš Andrej, Zg. Duplek 64, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1560705, reg. št. 102422, izdala UE Maribor. gni-105463
Kitić Mile, Ulica Vide Pregarčeve 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732418, reg. št. 145836, izdala UE Ljubljana. gnv-105500
Kladnik Miran, Košnica 19, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 9342, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-105273
Kobal Mateja, Suhadole 61/h, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22994, izdala UE Kamnik. gnr-105629
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Kogovšek Martin, Podklanc 18, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4075.
gnb-105220
Kohne Janez Alojzij, Podgornikova ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 886330, reg. št. 73632, izdala UE
Ljubljana. gnh-105364
Kolnik Andrej, Generala Levičnika 50/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 40430, izdala UE Koper.
gnf-105741
Koprivnik Jožica, Stranice 19/a, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9271.
gny-105197
Korbelj Suzana, Bogojina 154/a, Bogojina, vozniško dovoljenje, št. 32788.
gnc-105194
Koritnik Janez, Dvorje 6, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1468876, reg. št. 51427, izdala UE
Kranj. gno-105407
Korlat Ervin, V Karlovce 3, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
175906, reg. št. 206833, izdala UE Ljubljana. gnd-105793
Korsika Marija, Skopčeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612804, reg. št. 39611, izdala UE Ljubljana. gnr-105279
Kovač Alojz, Burnikova ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
413818, reg. št. 53375, izdala UE Ljubljana. gne-105717
Kovač Matija, Kot 1, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 539346, reg.
št. 248735,
izdala
UE
Ljubljana.
gnx-105248
Kovačič Aleš, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1365733, reg. št. 218943, izdala UE
Ljubljana. gnp-105281
Kovačič Katja, Spodnje Pirniče 19/n,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890975, reg. št. 176124, izdala UE Ljubljana. gns-105803
Kragelj Mitja, Kidričevo naselje 7, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14359. gnl-105535
Kraner Dušan, Zg. Velka 34/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
315675, reg. št. 3825, izdala UE Pesnica.
m-1449
Kranjec Robert, Vrzdenec 82, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 841988,
reg. št. 154043, izdala UE Ljubljana.
gng-105340
Kravanja Roman, Trenta 4, Soča, vozniško dovoljenje, št. S 001081539, izdala UE
Tolmin. gnx-105198
Kroflič Anica, Podgorje 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 376075,
reg. št. 15026. gnk-105586
Kukavica Elvis, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1419954, reg. št. 237245, izdala UE
Ljubljana. gnk-105636
Kukovič Milan, Vrbje 42, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1400276,
izdala UE Žalec. gnh-105464
Kunst Anita, Orešje 78, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9111,
izdala UE Brežice. gne-105467
Kušej Borut, Fužinarska 12, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16506, izdala UE Ravne na Koroškem. gnj-105712
Lapajne Škrjanc Andrej, Lipahova ulica
46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014037, reg. št. 172234, izdala UE
Ljubljana. gnr-105504

Lečnik Vera, Tržaška 55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265179,
reg. št. 68851, izdala UE Ljubljana.
gnu-105451
Logar Aleš, Troblje 8, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 14271, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-105196
Lukač Karmen, Bevkova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 122975,
reg. št. 113932, izdala UE Maribor.
gnw-105499
Mahič Edita, Titova 45, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1336375,
izdala UE Jesnice. gnu-105551
Malinovsky Boštjan, Škapinova 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00881490, reg. št. 41010, izdala UE Celje. gnx-105298
Mandanović Midhed, Legenska cesta
58/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15485, izdala UE Slovenj Gradec. gni-105713
Marinković Aleksandar, Idrijska cesta 3,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1598056, reg. št. 18026, izdala UE
Ajdovščina. gnl-105360
Matjan Anton, Cesta III. talcev 34/c,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8341, izdala UE Kamnik. gnx-105227
Mauko Vladimir, Norički vrh 13, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11983, izdala UE Gornja Radgona.
gns-105528
Mavsar Boris, Trška gora 38, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 8513. gnw-105574
Mihajlović Dušan, Rimska cesta 25/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. A 33675, reg. št. 22169, izdala UE Ljubljana. gne-105392
Miklič Tadeja, Švabičeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653994, reg. št. 195507, izdala UE Ljubljana. gnb-105595
Milčić Boštjan, Polzela 209, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131161, izdala UE Žalec. gnm-105359
Mitić Petar, Ljubljanska 7/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610810, reg. št. 100901, izdala UE Maribor. gnb-105520
Mujagić Zajim, Letoviška pot 18, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 12629, izdala UE Piran.
gnm-105534
Munda Valerija, Brezovci 21, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39648,
izdala UE Ptuj. gnn-105708
Navodnik Ivana, Cesta X/5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1196286,
reg. št. 11803, izdala UE Velenje.
gno-105457
Novak Gregor, Polje, Cesta XL/8, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932758, reg. št. 190272, izdala UE
Ljubljana. gnl-105385
Novak Janko, Uršičev štradon 42/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 410744, reg. št. 155898, izdala UE
Ljubljana. gnr-105554
Ocepek Srečko, Kandrše 11/a, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
276199, izdala UE Zagorje ob Savi.
gne-105292
Ogrizek Alla, Cesta v Laško 27, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 630274, reg.
št. 6833. gnu-105776
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Oman Andrej, Žepovci 78, Apače, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13548, izdala
UE Gornja Radgona. gny-105322
Ovsenik Maja, Pleteršnikova 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1595394, reg. št. 120142, izdala UE Ljubljana. gnz-105371
Parma Alenka, Rožna dolina c. X/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
815239, reg. št. 98900, izdala UE Ljubljana. gni-105438
Pavlič Anton, Tovarniška cesta 20, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 485895, reg. št. 3095, izdala UE Domžale. gnz-105421
Pejović Irma, Izvidniška 27, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45812,
izdala UE Koper. gno-105232
Perčič Mateja, Podvine 1, Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8520, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-105490
Petković Tomislav, Ulica Molniške čete
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212274, reg. št. 220933, izdala UE
Ljubljana. gnr-105754
Petrović Zoran, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371351, reg. št. 209196, izdala UE Ljubljana. gnb-105245
Pokorn Alojz, Šutna 13, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
137586, reg. št. 24857, izdala UE Kranj.
gnn-105408
Prelovec Karlinca, Na poklonu 19, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1062802, reg. št. 10569, izdala UE Idrija.
gnm-105284
Prešeren Mojca, Ellerjeva 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588259, reg. št. 249520, izdala UE Ljubljana. gnj-105641
Primc Aleš, Ulica 28. maja 67, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284723, reg. št. 226662, izdala UE Ljubljana. gnm-105559
Primožič Aleš, Dekani 225/b, Dekani,
vozniško dovoljenje, reg. št. 39193, izdala
UE Koper. gnv-105325
Prosenc Drago, Češnjice pri Moravčah
40, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 85156, reg. št. 559, izdala UE
Domžale. gnr-105479
Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1331807,
reg. št. 84747, izdala UE Maribor.
gnv-105375
Ražman Tomaž, Prade, cesta XV/17, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 44556. gnf-105541
Repe Jože, Grabče 21, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
392948, reg. št. 2688. gnq-105530
Rijavec Maja, Pod brezami 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065469, reg. št. 210228, izdala UE Ljubljana. gnb-105470
Robič Andrej, Zg. Rute 64, Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101840, izdala UE Jesenice. gny-105547
Rustja Erika, Skrilje 91/c, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 539019,
reg. št. 13630, izdala UE Ajdovščina.
gnt-105277
Sabadin Nevja, Semedela 12, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43706. gnp-105331
Saje Marjan, Ulica Malči Beličeve 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 1042436, reg. št. 136111, izdala UE
Ljubljana. gnu-105301
Smrečnik Miran, Attemsov trg 8, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9864, izdala UE Mozirje. gnm-105584
Smuk Ursula, Ul. Pod Perkolico 48, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11106, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnz-105771
Srebrnič Peter, Plešivo 43/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 42593, izdala UE Nova Gorica.
gng-105540
Stezinar Andrej, Vinogradniška 17, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1320521, reg. št. 5581, izdala UE Metlika.
gnh-105318
Šabec Franc, Jankova 15, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 9244.
gnd-105468
Škec Andrija, Hajdoše 15/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 43893,
izdala UE Ptuj. gnt-105402
Škoberne Uroš, Trg rudarjev 3, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19948.
gnr-105779
Štefanec Goran, Dragovič 5/a, Juršinci,
potrdilo o opravljenem CPP, št. 1010, izdala
UE Izola. m-1469
Štiftar Miran, Štihova ulica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
850691, reg. št. 198747, izdala UE Ljubljana. gnk-105811
Štrukelj Radivoj, Puhova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1419858, reg. št. 165265, izdala UE Ljubljana. gnt-105377
Švab Marcel Elio, Dragomer, Na grivi 61,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11934, izdala UE Vrhnika.
gnj-105241
Tavčar Mitja, Cankarjeva ulica 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
209413, reg. št. 14590, izdala UE Domžale. gnr-105804
Tomše Ljubek Vesna, Ziherlova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 893010, reg. št. 156393, izdala UE Ljubljana. gnn-105733
Tori Janez, Mali Cirnik pri Šentjanžu 1,
Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1600628, reg. št. 695. gnw-105524
Trifunović Vesna, Potrčeva ul. 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912118, reg. št. 7595. gnj-105487
Turnšek Anuša Tatjana, Sojerjeva ulica
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101585, reg. št. 8294, izdala UE Ljubljana. gnl-105560
Ugrin Milena, Prečna 11, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4991, izdala UE Piran. gnz-105321
Uhan Majda, Tovarniška ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266668, reg. št. 98792, izdala UE Ljubljana. gni-105238
Urbančič Tomaž, Radizel, Kolmanova cesta 13, Orehova vas, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1126732, reg. št. 110800.
gnq-105355
Veg Daniel, Breg 57/b, Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26264, izdala
UE Ptuj. gnk-105711
Verk Klavdija, Na otoku 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11535,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnz-105246
Vidmar Branimir, Košnica 10/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49952.
gnh-105689

Visočnik Simona, Hočko Pohorje 31/b,
Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S
1291168,
reg.
št. 107425.
gnm-105459
Višnjevec Andrej, Stjenkova ulica 13, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 39714. gnr-105529
Vrbanić Sašo, Šetpeterska ulica 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1608111, reg. št. 94810. m-1482
Vrbek Matjaž, Zibika 47, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20038, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-105518
Vukoje Ivana, Polanškova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434513, reg. št. 237756, izdala UE Ljubljana. gnn-105783
Zabukovnik Boštjan, Podkraj 48, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085131, reg. št. 26243, izdala UE Velenje. gnn-105583
Zelenko Boris, Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 144866, reg. št. 41994, izdala UE
Ljubljana. gng-105615
Zeme Mitja, Rimska cesta 6/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12868, izdala UE Laško. gnh-105739
Zentai Jozsefne, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370835, reg. št. 233130, izdala UE
Ljubljana. gnj-105762
Žebre Alenka, Šarhova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481042, reg. št. 121484, izdala UE Ljubljana. gnm-105684
Žugić Bojan, Jakopičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419392, reg. št. 237195, izdala UE Ljubljana. gnt-105527
Žunič Barbika, Lendavska 9, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
950566, reg. št. 8876, izdala UE Ljutomer.
gno-105257
Žurman Jože, Regentova 20, Maribor,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1331352, reg. št. 114578, izdala UE
Maribor. gnd-105568

Zavarovalne police
Benčuk Vebija, Ciril Metodova 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 389740, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1478
Cvetko Milan Aleksander, Zavita 9, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 469201,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1466
Gostinčar Andreja, Gospodinjska ulica
9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AK
159015 in AO 524779, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gno-105382
Grabrijan Vinko, Adlešiči 5, Adlešiči, zavarovalno polico, št. 0846792, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-105411
Hančič Božidar, Draga 11, Semič, zavarovalno polico, št. 00101413189, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnh-105314
Hrženjak Kristina, Partizanska cesta 40,
Škofja
Loka,
zavarovalno
polico,
št. 544224, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-105333
Ibralić Merisa, Kolodvorska ulica 17,
Pragersko, zavarovalno polico, št. 443800,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-105702
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INTARA DZU, d.o.o., Železna cesta 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 428435, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-105222
Jusufagić Elvisa, Preška cesta 19, Medvode,
zavarovalno
polico,
št. 00101467143, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-105429
Korelc Anton, Glinškova ploščad 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 920221, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-105296
Kraner Polonca, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
zavarovalno polico, št. 510439, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1453
Lesjak Zlatka, Dobrina 15, Loka pri Žusmu, zavarovalno polico, št. AO 525792,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnc-105419
Markovič Irena, Kovinarsko naselje 2, Trbovlje,
zavarovalno
polico,
št. 00101545638. gnj-105537
Mirčetič Sava, Jadranska 46, Ankaran –
Ankarano, zavarovalno polico, št. 0890903,
izdala
zavarovalnica
Adriatic,
d.d.
gnx-105698
Pestotnik Tomaž, Videm 10/a, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 9691292,
izdala zavarovalnica Triglav. gnr-105354
Pučnik Ivan, Vrhloga 49, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. AO 209870,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1473
Remškar Igor, Osenjakova 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 896114, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-105412
Rot Vladimir, Knezova 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101474400, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-105295
Rus Roman, Kamnik pod Krimom 73,
Preserje, zavarovalno polico, št. 844309, izdala zavarovalnica Tilia. gne-105342
Šelver Uroš, Ulica Janeza Puharja 6,
Kranj, zavarovalno polico, št. 908846, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnl-105210
Tori Janez, Mali Cirnik 1, Šentrupert, zavarovalno polico, št. AO 382504, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-105422
Trnjar Aleksander, Zrkovska 172/a, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 433873,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1472
Turščak Janez, Pod skalo 8, Bled, zavarovalno polico, št. 0877193, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gne-105696
VALŠPED d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš, zavarovalno polico, št. AO 556479 za
priklopno vozilo z reg. oznako P9-51MB,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gns-105628
Veličkov Dejan, Trg svbobode 29, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 00101545628,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnr-105204
Vrbanić Sašo, Šentpeterska 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 491047, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1477
Zavrl Roman, Polje, cesta XX/11b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 761945, izdala
zavarovalnica Tilia. gne-105317
Zentai Jozsefne, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101525109, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gni-105763

Spričevala
Akrapović Igor, Rožna dolina, Cesta VIII/10a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1981. gnr-105233
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Andjelović Goran, Kolonija 1. maja 24,
Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000. gnd-105297
Avsec Jože, Cesta Notranjskega odreda
15Star, Stari trg pri Ložu, zaključno spričevalo Elekto gospodarskega in šolskega centra Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta
1965. gnc-105773
Bajraktarević Sabina, Cesta 20. julija 13,
Zagorje ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje šole Sevnica, izdano leta 2000/2001.
gnf-105216
Bartelj Jadranka, Slančeva ulica 1, Novo
mesto, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani, izdan na ime Fridl Jadranka. gni-105788
Bečiragić Elmir, Jakopičeva 19, Kamnik,
indeks, št. 20202753, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnl-105439
Beganovič Admira, Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, spričevalo Srednje tekstilne
šole Sevnica, šolsko leto 1992/93.
gng-105315
Belina Petra, Križna 12, Ljubljana, indeks,
št. 18981576, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnu-105726
Bohorč Katja, Botričnica 3, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 1996.
m-1459
Bokan Bojan, Medvoška cesta 16, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1994. gnu-105526
Božič Beno, Groharjeva ul. 5, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1994. m-1468
Britovšek Nadja, Drine Gorišek 16, Limbuš, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1995. m-1458
Bročič Jernej, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 1994 in 1995.
gnh-105389
Čarman Simon, Zalog pri Cerkljah 66,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika
Šole za strojništvo Škofja Loka. gnt-105202
Čurman Verner, Kuzma 101, Kuzma, spričevalo o končani OŠ Sveti Jurij, izdano leta
1985/86. gni-105213
Dendić Refija, Kidrčeva 68, Škofja Loka,
spričevalo o končani OŠ Preska Medvode,
izdano leta 1982, izdano na ime Bačić Refija. gnx-105398
Dindić Refija, Kidričeva cesta 68, Škofja
Loka, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1982 in
1983, izdano na ime Bačić Refija.
gnr-105229
Dulič Ana, Borštnikova 53, Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano
leta 2002. m-1454
Fatur Jožko, Zagorje 122, Pivka, spričevalo o končani OŠ Bratov Vodopivec Pivka,
izdano leta 1984/85. gnw-105199
Fištravec Vesna, Podvinci 121/e, Ptuj,
indeks, št. 456, izdal Andragoški zavod Maribor. m-1471
Glaser Kraševec Andrej, Maistrova 6, Maribor, spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m-1452
Godec Iztok, Boštanj 71, Boštanj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1986 in 1987. m-1457
Gregorčič Marija, Smolenja vas 32, Novo
mesto, spričevalo Srednje tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano leta 195/86.
gnu-105205

Grušovnik Franc, Pod gabri 31, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ Štore,
št. 2749, izdano leta 1983. gns-105703
Gunšek Nada, Raičeva 10, Maribor, spričevalo 6. razreda OŠ VII Maribor, izdano leta
1964. m-1474
Hauzler Željka, Gornji trg 35, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prule, izdano leta
1990. gnb-105770
Ilek Milena, Makole 13, Makole, spričevalo 4. letnika Srednje galanterijske tehnične
šole, izdano leta 1983, izdano na ime Juhart
Milena. gni-105313
Ilič Nataša, Zvezda 2, Ljubljana, spričevalo Srednje tekstilne šole v Kranju, izdano leta
1996/97. gns-105503
Jankulija Tamara, Ul. bratov Greifov 4,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano leta
1992. m-1467
Javorič Polona, Brecljevo 1, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne šole v Celju – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2002. gni-105538
Jelen Andrej, Milčinskega 13, Celje, indeks, št. 41047223. gnk-105311
Jelen Marko, Partizanska ulica 10, Zgornja Polskava, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m-1480
Keber Ksenija, Gorče 20/c, Libeliče,
spričevalo Srednje ekonomske šole Slovenj
Gradec, št. 6218, izdano leta 2001/02.
gnb-105695
Kenda Branka, Ozeljan 66/c, Šempas,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 2001. gnh-105614
Klemenc David, Cepki 8, Dekani, spričevalo 1. letnika Italijanske gimnazije v Kopru,
izdano leta 1999. gnx-105323
Klun Andrej, Gospejna 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Delavske univerze v Mariboru, poklic natakarski pomočnik,
št. 653, izdano 15. 6. 1996. m-1451
Knaflič Terezija, Hočko Pohorje 32, Pohorje, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1970.
m-1450
Konjević Minka, Švabičeva ulica 7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca
v Ljubljani, izdano leta 1975, izdano na ime
Lulić Minka. gnm-105709
Kontestabile Gregor, Cesta bratov Milavcev 90, Brežice, spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani – smer računalništvo, izdano leta 2002. gnj-105437
Kos Mateja, Ponikva 61/b, Žalec, letno
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 2000/2001. gnt-105627
Kosec Andrej, Steletova 6, Mengeš, spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske in usnjarske šole
Domžale, izdano leta 1988. gnw-105624
Koseva Fani, Trg revolucije 9, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1998 in 1999. m-1470
Kozar Lilijana, Boreča 11, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu STOGŠ
Kranj, izdano leta 1997, izdano na ime Šumi
Lilijana. gnu-105601
Kralj Anamarija, Čardak 2, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 1993/94.
gnu-105701
Kržišnik Branko, Partizanska 5, Žiri, spričevalo Poklicne elektro šole v Kranju, izdano
leta 1980. gnk-105240
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Kumer Tomaž, V Borovju 10, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor, izdano leta 1994. m-1475
Lazarević Bojan, Prešernova 12, Dob, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gnc-105619
Ličen Barbara, Podkum 77/d, Podkum,
indeks, izdala Srednja upravno administrativna šola v Ljubljani. gnn-105383
Malkić Almira, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Domžale, izdano leta 1997/98.
gne-105767
Marinšek Milena, Pameče 117, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo 3. letnika Tekstilne šole, izdano leta 1999. gnp-105206
Markl Ines, Meljska cesta 5, Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1997/98, 1999/2000.
m-1446
Matasović Renata, Vrh 15, Šentrupert, diplomo CŠOT, izdana leta 1988. gnl-105335
Medved Damjan, Dragonja vas 40/a, Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC
Ptuj, izdano leta 1991/92. gnf-105416
Mikolič Aleš, Golouhova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje elektrotehniške
šole, izdano leta 1997. gnc-105394
Mozetič Rajmond, Bilje 37, Renče, maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1975. gnx-105723
Ninković Mato, Celovška cesta 63, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1992/93. gnm-105509
Novak Polonca, Drenov grič 162/a, Vrhnika, indeks, št. 81573374, izdala EPF v Mariboru. gnq-105805
Oberleit Sara, Flisova 29, Hoče, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole – smer
frizer v Mariboru, izdano leta 2001. m-1460
Papinutti Maja, Zg. Roje 26, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo 1. in 2. letnika
SŠGT Celje, izdano leta 1999 in 2000.
gnd-105768
Peternel Maja, Kuratova ulica 11, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Steklarske šole
v Rogaški Slatini, izdano leta 1998.
gnj-105687
Petrović Svetozar, Gorazdova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za trgovsko dejavnost, izdano leta 1992/93.
gnl-105410
Pilih Andrej, Roška ulica 6, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole v
Mariboru, izdano leta 1998. m-1481
Pintar Senica Duška, Kajuhova 7, Celje,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Celje, št. IV/943, izdana leta 26. 6. 1987.
gnx-105373
Plešinac Ervin, Ulica Angelce Ocepkove
17, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2000 in 2001. gnt-105302
Pliberšek Vesna, Gaberniška ulica 19,
Zgornja Polskava, spričevalo o končani OŠ
Antona Ingoliča SP. Polskava, izdano leta
1997. m-1997
Podgornik Darja, Gorenja Trebuša 15,
Slap ob Idrijci, indeks, št. 18880980, izdala
Filozofska fakulteta. gne-105492
Potočnik Nina, Savska cesta 2, Kranj, spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta
1996, 1997, 1998 in 1999. gnx-105423
Požar Alenka, Liminjanska 79, Portorož –
Portorose, spričevalo Gimnazije Piran, izdano
leta 1994/95. gnh-105214
Pregeljc Marko, Slejkoti 5, Ajdovščina, potrdilo o strokovnem sodelovanju ZRSŠ in Pre-
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geljc Markom, št. RO-120/1999, 21. 1.
1999, RO-372/2000, 25. 1. 2000 in
RO-73/2001, 24. 4. 2001. gnb-105420
Puhner Miha, Stržovo 68, Mežica, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1996. gns-105328
Rudenko Dušan, Šeškova ulica 15, Šentilj
v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje železniške šole v Mariboru, prometno transportni manipulant, izdano leta 1984.
m-1447
Smolnikar Tina, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdano leta 1994. gnw-105799
Sočič Borko, Tešanovci 18, Moravske Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1992 do 1994. gnu-105201
Sosič Mitja, Gregorčičeva 10, Nova Gorica, potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, št. 19-419/95, izdala GZ Slovenije,
leta 1995. gnr-105304
Sosić Borko, Tešanovci 18, Moravske Toplice, spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar,
izdano leta 1992. gnu-105326
Stare Klemen, Žabnica 74, Žabnica, indeks, št. 71020255, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnw-105299
Stebernak Alja, Lepi pot 14/a, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Majde Vrhovnik, izdano leta 2000 do 2001. gng-105465
Ščap Luka, Dajnkova 38, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Nove Jarše,
izdano leta 1999. gne-105192
Šelekar Marjan, Imeno 63, Podčetrtek,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil. gnj-105212
Šilec Urška, Zg. Voličina 113, Voličina,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m-1455
Štarkel Matjaž, Gotovlje 150/a, Šempeter
pri Gorici, indeks, št. 93393185, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-1464
Švajger Petra, Zvezna ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnv-105225
Torkar Manica, Selo pri Bledu 41/a, Radovljica, indeks, št. 01098170, izdala Pedagoška fakulteta. gnz-105721
Toth Štefan, Prosenjakovci 26, Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo o končani OŠ
Prosenjakovci, št. 70/14-88, izdano leta
1988. gne-105417
Trifkovič Igor, Gornje Kamence 66, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Novo mesto, izdano leta 1994/95.
gnm-105413
Turk Danica, Notranjska cesta 52, Cerknica, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole, izdano leta 1995 in 1996. gng-105290
Turk Danica, Notranjska cesta 52, Cerknica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2002. gnf-105291
Valentan Borut, Dragučova 15, Maribor,
spričevalo od 1.do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1998, 1999 in 2000. m-1456
Videmšek Boštjan, Ulica bratov Debevc 1,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izdano leta 1994.
gnh-105564
Vidmar Marjana, Polzela 189, Polzela, spričevalo o strokovnem izpitu za medicinsko sestro, izdano leta 1979. gnd-105418

Vidmar Mojca, Zemljičeva 21, Maribor,
spričevalo 3. letnika III gimnazije Maribor, izdano leta 2002. m-1465
Voroš Cvetka, Prosenjakovci 6/a, Prosenjakovci – Partosfalva, spričevalo o končani
OŠ Domanjševci, št. 38/I, izdano leta 1974.
gnw-105324
Zoltan Herman, Dobrovnik 280/b, Dobrovnik – Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole v Mariboru – poklicni šofer, izdano leta 1988. gnh-105539
Žičkar Alojz, Veliki trn 8/a, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil Ljubljana – Ježica, izdano leta
1972. gng-105215

Ostali preklici
Avsec Armando, Cesta 19. oktobra 28,
Stari trg pri Ložu, preklic delovne knjižice,
objavljeno v Ur. l. RS, št. 90/1999.
gnd-105772
Avtoprevozništvo Cvijetinović Blago s.p.,
Beglerjev trg 7, Ljubljana, licenco
št. 002528/3002-RKN36/1997,
izdana
11. 11. 1997 za vozilo Mercedes-Benz Actros 1853 z reg. oznako LJ V2-66K.
gnn-105433
AVTOTEHNA d.d., Celovška cesta 175,
Ljubljana, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila, št. 54095, izdala CI Ljubljana dne 9. 9.
2002. gnb-105445
BALANT JANKO s.p., Na brežini 1/a, Ljubljana,
licenco
št. 004744/4908-RKN
34/1997 z dne 19. 12. 1997 za tovorno
vozilo FAP 1213-42 z reg. oznako Lj 16-53F,
izdala OZS. gng-105365
Camlek Edvard, Kavče 29, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 001617, 001618,
001619, 001620, 001621, 001622,
001623, 001624 in 001625. gnw-105699
Cergol Matej, Bevkova 19, Ankaran – Ankarano, delovno knjižico. gnr-105704
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,
Stolpniška 10, Ljubljana, veljavnost licence za
prevoze št. 904 za vozila Renault Transport z
reg. oznako LJ K2-11T, Mercedes Benz z
reg. oznako LJ L6-47C in MAN z reg. oznako
LJ N4-86L, izdala GZS dne 4. 12. 2000.
gnj-105716
Culiberg Jure, Gallusovo nabrežje 19,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19932616, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-105510
DINOS d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica
6, Ljubljana, licenco št. 0010438/99, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije dne 19. 11.
1999 za vozilo TAM 130 T 11 B z reg. oznako
LJ J9-32Z. gnv-105650
DOM TRADE, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Žabnica 68, Žabnica, licenco št. 525/20 z
dne 25. 11. 1997, za tovorno vozilo
M.A.N. 8.163 LC z reg. oznako KR 51-77R.
gno-105357
Drovenik Viktor, Cesta talcev 27, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 015527, 015528,
015529, 015530 in 015531. gny-105697
Gantar Sandro, Prelovčeva 1/a, Idrija, delovno knjižico, ser. št. A 502149.
gnh-105714
Horvat Nastja, Hlebce 39, Lesce, študentsko izkaznico, št. 18020736, izdala Filozofska fakulteta. gnk-105361
Hujan Janez, Kašeljska cesta 72, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-105455
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Hvala Miloš, Triglavska 36, Idrija, delovno
knjižico,
št. 6818,
ser.
št. 83858.
gnn-105308
Janičijević Sašo, Storžičeva 6, Kranj, delovno knjižico. gnk-105336
Jelen Stanislav, Gotovlje 106/g, Žalec, TIR
certifikat, št. 1657, izdan 11. 10. 2001 za
avtomobol reg. št. CE A8 934. gnp-105381
Jemc Jernej, Partizanska cesta 27, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnk-105536
Jerenko Zlatko, Maistrova 8/a, Maribor,
delovno knjižico, št. 15855 – dvojnik.
m-1479
Jocič Stojan, Vrečkova 3, Kranj, delovno
knjižico. gns-105203
Jurman David s.p., Avtoprevoznik, Cankarjev drevored 9, Izola – Isola, italijansko
dovolilnico, št. kode C 142032, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-105740
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, izvod
licence št. 0000816/25, izdala GZS dne
20. 1. 1998 za vozilo TAM z reg. oznako KR
F9-807. gnd-105593
Korošak Božidar, Stara nova vas 28, Križevci pri Ljutomeru, delovno knjižico, reg.
št. 2685, ser. št. 178785. gno-105532
Kosler Hubert, Dule 1, Ribnica, orožni list,
št. 000013051. gnc-105444
Košir Darja, Horjul 183/f, Horjul, delovno
knjižico. gnp-105556
Kotnik Janko, Pirešica 5, Velenje, delovno
knjižico. gnd-105618
KPL d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana, licenco,
št. 00020094/34 za vozilo reg. št. LJ KPL –
138, izdana 16. 3. 1998. gnd-105343
Kralj Urška, Ul. Hermana Potočnika 25,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnu-105801
Krivograd Peter, Pod Gonjami 59, Prevalje, orožni list, št. RK 182, št. orožne listine
16292, izdan 30. 4. 2002 pri UE Ravne na
Koroškem. gnq-105209
Križman Albina, Ptujska 25, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. 86956, reg. št. 19173,
izdana v Novem mestu dne 2. 9. 1974.
gnu-105630
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KUHTA D.O.O., Krvavška ulica 18, Vodice, licenco št. 0000615, izdala GZS dne
14. 1. 1998, za vozilo FAP z reg. oznako LJ
31-002. gnp-105781
Lamot Zdravko s.p., Ul. svobode 13, Miklavž na Dravskem polju, licenco
št. 004173/4666-LM74/1997 za vozilo Iveco ero cargo z reg. oznako MB 67-07P.
gnv-105700
Lipovšek Anita, Špitalič 6, Motnik, delovno knjižico. gns-105753
Lokar Rok, Novo Polje, Cesta XIV/6a,
Ljubljana-Polje,
študentsko
izkaznico,
št. 41930088, izdala Medicinska fakulteta.
gnl-105785
Luštek Petra, Mlinarska pot 12, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 18000582, izdala Filozofska fakulteta. gng-105390
Luzar Irena, Potov vrh 18/a, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 18000880, izdala Filozofska fakulteta. gnm-105784
Majdič Franci, Negastrn 8, Moravče, vojaško knjižico, št. BC 017062. gnp-105631
Mezeg Anja, Koprska ulica 2/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21019194, izdala FDV v Ljubljani. gnq-105555
Mikolavčič Helena, Plavje 27, Škofije, študentsko izkaznico, št. 41960069, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gne-105242
Mikulus Ivan, Salita al promontorio 11,
Trst, Italija, študentsko izkaznico, št. 14957,
izdala FDV. gno-105757
Mislej Gregor, Ob Blažovnici 50, Limbuš,
delovno knjižico, št. 10840. m-1461
Mlakar Petra Sandra, Stari trg 57, Trebnje, delovno knjižico, zap. št. 13103, serija
0180423,
izdana
18. 2. 1991.
gnw-105774
Mulh Robert, Ulica Dolenjskega odreda
43, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico,
št. 41950100, izdala Medicinska fakulteta.
gnu-105780
Pečnik Matjaž Mateo, Podjunska ulica 27,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnt-105802
Petan Jaka, Ljubljanska cesta 1, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. gnm-105384

Primožič Aleš, Dekani 225/b, Dekani, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1056-13/92. gnr-105329
Radlović Pero, Prušnikova ulica 8, Ljubljana-Šentvid, delovno knjižico. gnj-105512
Razboršek Žiga, Šmarska cesta 1, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico,
št. 42263901, izdala Akademija za likovno
umetnost. gnl-105435
Ribič Tomaž, Splitska 53, Velenje, študentsko izkaznico, št. 71980365, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnk-105236
Risteski Simeon, Resljeva cesta 31, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-105751
Rustemi Amet, Križna 12/a, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-105686
Stanković Žaklin, F. Bidovca 2, Izola –
Isola, licenco, št. 005701/6230-LM23/1998
za vozilo z reg. št. KP 81-16M, KP 83-37A,
KP 17-51S. gnt-105756
Starešinič Janko, Preloka 54, Vinica, izkaznico vojnega veterana, št. 000823, izdana 17. 12. 1997. gnb-105349
Stojko Simona, Grlava 25, Križevci pri
Ljutomeru, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska Sobota. gnk-105211
Šala Martin, Poljska pot 12/a, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 30010401, izdala
FKKT v Ljubljani. gnt-105752
Šuklje Igor, Bereča vas 17, Suhor, delovno knjižico, reg. št. 644, izdana v Metliki
12. 7. 1990. gnv-105200
Urbančič Jure, Trubarjeva ulica 6, Sevnica, študentsko izkaznico, št. 41940140, izdala Medicinska fakulteta. gnd-105718
Vinič Matija, Gumberk 10, Otočec, delovno knjižico, ser. št. 160300, reg.
št. 35012, izdana 22. 1. 1990 pri SO Novo
mesto. gnh-105414
Voglar Darko, Podreber 32, Naklo, delovno knjižico. gnc-105319
Vozel Boštjan, Breznik 4, Izlake, delovno
knjižico, št. 514564. gno-105557
Zorko d.o.o., Gerbičeva 57, Ljubljana,
licenco, št. 0001139 za tovorno vozilo z reg.
št. LJ T9 – 42V. gne-105517
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