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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 35213-65/2002-0801
Ob-82585
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: Komunalna direkcija, 2000 Maribor, Slovenska 40, faks
01/25-26-551, tel. 02/22-01-414.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja priključnih objektov kolektorja v Gorkega ulici za priključitev na desnobrežni kolektor.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komunalna direkcija, Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., tel. 02/22-01-414.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 640-6/2002-5
Ob-82720
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: Komunalna.direkcija@celje.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: prenova in dograditev
IV. OŠ Celje s telovadnico.
4. Kraj dobave: Dečkova 60, 3000 Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: marec 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
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občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje – Oskar Šoster, tel.
03/42-65-892.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Št. 699/02
Ob-82759
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup rentgenskih filmov, kemikalij, rentgenskih kaset in folij.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28, 1000
Ljubljana; faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: javno naročilo bo potekalo po odprtem postopku, podrobnejše informacije bodo zainteresiranim ponudnikom na
voljo po objavi JN.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-82913
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovalne storitve (za
obdobje 2003 do 2007).
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek decembra
2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: RTH,
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne informacije: Aleksandra Juvan.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. december 2002.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Št. 037-45/2002
Ob-83241
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
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2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zagotavljanje delovanja
računalniških programov, ki obsega:
1. dograditev uporabniših programov iz
specifikacij za potrebe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter vzgojnoizobraževalnih zavodov z inštalacijo in preizkusom
(kodiranje), manjšimi dopolnitvami programov; za vse aktivnosti v tej alinei velja enoletna garancija;
2. obdelavo podatkov;
3. produkcijski tek uporabniških programov na strojni opremi, izvajalca, administriranje programov ter izmenjava podatkov preko infrastrukture naročnika, lahko pa tudi
sistemsko administriranje pri naročniku za
potrebe uporabniških programov;
4. svetovanje in pomoč končnim uporabnikom pri izvajanju uporabniških programov;
5. naknadne dodatne dograditve ali funkcionalne spremembe programov.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Služba
za informacijsko infrastrukturo), Trg OF 13,
Sonja Štrancar, tel. 01/478-53-12, faks
01/478-47-19,
e-mail:
Sonja.Strancar@gov.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-82677
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za blago – temperaturni elementi primarnega kroga, kvalifici-
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rani po ameriških standardih IEEE 323, 344
in 279 za nuklearne elektrarne, objavljenem v Ur. l. RS, št. 96-97 z dne 15. 11.
2002, Ob-80931, se popravijo 3., 6., 8.(a),
9. in 14. točka ter se pravilno glasijo:
3. (a) Vrsta in količina blaga: 18 kosov
temperaturnih elementov primarnega kroga,
kvalificiranih po ameriških standardih IEEE
323, 344 in 279 za nuklearne elektrarne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: takoj po podpisu pogodbe in zaključek:
predvidoma 15. 3. 2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 2002 do
15. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 2002 ob 13. uri v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe na naslovu naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
10. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Popravek
Ob-82811
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
električne energije za bolnišnice na odjemna mesta, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 96-97 z dne 15. 11. 2002, Ob-81040,
Št. 1/13-1049, se 10. točka pravilno glasi:
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Razveljavitev
Ob-83239
Razveljavljamo javni razpis za dobavo blaga – kurilno olje ekstra lahko, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10.
2002, Ob-79643.
Razpis bo ponovno objavljen.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Ob-82593
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310
Ribnica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – ca. 165.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja samo v celoti.
4. Kraj dobave:
– Zdr. dom dr. J. Oražma Ribnica,
– Zdr. postaja Loški potok,
– Zdr. postaja Sodražica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 1.
2003 do 19. 1. 2005 (24 mesecev).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdr. dom dr.
J. Oražma Ribnica, računovodstvo, Majnikova ul. 1, Ribnica, Ivanka Gornik,
tel. 01/837-22-20, faks 01/83-61-057.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV vključen
v ceno), plačilo se opravi na žiro račun pri
UJP 01304-6030923812 in sklic na datum plačila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdr. dom dr. J. Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica – računovodstvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Zdr. dom dr. J. Oražma Ribnica, Majnikova 1, Ribnica, sejna soba, in sicer 6. 1.
2003 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja, odločitev o izbiri v
osmih dneh po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Zdravstveni dom
dr. Janeza Oražma Ribnica
Št. 17123-06-403-89/02
Ob-82618
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: izdelava
in dobava delov policijskih uniform.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 13 sklopov, kot je razvidno iz priložene tabele.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezen artikel, glede
na spremembe potreb in razpoložljiva finančna sredstva.
Ponudniki lahko ponudijo vse sklope v
celoti (sklopi 1 do 13), ali posamezne sklo-

pe v celoti. V primeru, da sklop vsebuje več
artiklov, ponudniki ne morejo ponuditi posameznega artikla iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana, oziroma posamezne organizacijske enote naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
predvidena za mesec marec oziroma april
2003. Podrobneje so podatki o najkasnejših
dobavnih rokih za posamezne sklope oziroma artikle opredeljeni v priloženi tabeli.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
finančne zadeve in materialno oskrbo, Vodovodna 93/a, Ljubljana, pri Stanetu Ložarju (soba št. 26), dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, telefonska in telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 6.000 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: 6.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40308902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti naročniku do 6. 1. 2003, najkasneje do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1. 2003,
ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko–
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
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nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. Natančnejša določila
so podana v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-

nudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo
izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 96-97 z
dne 15. 11. 2002, Ob-81195.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
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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 bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamezPriloga točke 3 (b) in točke 6:
Sklop
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naziv artikla
Srajca zimska modra – dolgi rokav
Srajca poletna modra – kratek rokav
Srajca poletna bela – kratek rokav
Srajca letna siva – dolgi rokav
Čevlji nizki moški – poliuretanski podplat
Čevlji nizki moški – usnjen podplat
Čevlji polvisoki moški
Čevlji terenski
Uniforma delovna – kombinezon
Čelada za motorista zaprta z mikrokombinacijo
Nogavice poletne
Nogavice zimske
Dokolenke
Pulover zimski moder
Pulover poletni
Kombinezon negorljiv
Vreča spalna
Kravata modra – samovezna
Kravata modra – regatka
Anorak dežni
Hlače dežne SE

Količina
14.290
14.200
3.000
1.000
9.500
2.100
3.300
1.560
950
200
48.000
24.000
12.000
2.750
4.000
450
500
4.160
18.700
350
50

Najkasnejši dobavni roki
31. 3. 2003
1. 5. 2003
1. 5. 2003
1. 5. 2003
1. 5. 2003
1. 5. 2003
1. 5. 2003
1. 5. 2003
31. 3. 2003
1. 5. 2003
31. 3. 2003
31. 3. 2003
31. 3. 2003
31. 3. 2003
1. 5. 2003
31. 3. 2003
1. 5. 2003
31. 3. 2003
31. 3. 2003
31. 3. 2003
31. 3. 2003
Ministrstvo za notranje zadeve

Su 040801/2002
Ob-82725
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Celju.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Prešernova 22, tel. 03/42-75-100.
3.(a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Okrožno sodišče Celje
in Okrajna sodišča Celje, Žalec, Velenje,
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova
22, Celje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 2002 od
8. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 12. 2002 do
9. ure, ne glede na način dostave pošiljke.

Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom – »Javni
razpis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala – Ne
odpiraj«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 12. 2002 od 13. uri v sejni sobi
222/II Okrožnega sodišča v Celju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: skladnost z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člena 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: določena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena in hitrost dobave.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: mag. Lucija Sotlar, sekretarka sodišča,
naslov
kot
v
2.
točki,
tel. 03/42-75-145, vsak delovni dan od 9.
do 10. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 698/02
Ob-82760
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
EEG aparata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddajajo za celoto.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
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pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo od 9. decembra 2002 do 16. januarja 2003 do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. januarja 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana /1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. januarja 2003 ob 12. uri; glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7 /pritličje – predavalnica I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati za čas veljavnosti ponudbe in en dan.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od datuma odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve v mesecu januarju
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (80%),
2. dodatna oprema (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani kandidati imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo in
sicer na naslovu in v času navedenem v 7.
točki te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 0309-5/6-02
Ob-82813
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200; telefaks 01/23-12-182.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obrazci
in listine za uveljavljanje zdravstvenega
zavarovanja.
(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: sedeži območnih enot
Zavoda.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče,
soba št. 51. Dodatne informacije pisno, po
faksu ali po elektronski pošti: melita.feldin@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 6. 1.
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 10. uri v prostorih
Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% letne ocenjene vrednosti naročila in
garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
30. 4. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, dobavni rok, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 66
Ob-82869
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pometalnega stroja - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, telefon
477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača na transakcijski račun pri Novi
Ljubljanski
banki
d.d.,
številka
02924-0020286671, oziroma na blagajni
Snaga d.o.o. s pripisom JR B16/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 1. 2003 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo stroja za pometanje – JR B17/02”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na
odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še
ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20, faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 2003 ob
9. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje
pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 45 točk, garancijski rok 10 točk,
ustreznost tehničnim zahtevam 35 točk, reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec,
tel. 477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, je
5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Snaga d.o.o.
Ob-82874
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana,
tel. 01/423-54-32,
faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1: Centralna enota, OE Bled,
OE Kranj, OE Ljubljana, OE Kočevje, GL
Medved, GL Jelen,
– sklop 2: OE Slovenj Gradec, OE Maribor,
– sklop 3: OE Celje, Nazarje,
– sklop 4: OE Novo mesto, OE Brežice,
– sklop 5: OE Postojna, OE Sežana,
– sklop 6: OE Tolmin,
– sklop 7: OE Murska Sobota.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en,
več ali vse sklope.
4. Kraj dobave: centralna enota, območne enote in gojitvena lovišča naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2003 in 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

Št.

cijo in dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije - tajništvo, Večna pot 2, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 20% DDV.
Znesek
se
nakaže
na
podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo 101-930.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu
in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov in davčno številko (če je davčni zavezanec).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2003 do
9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 1. 2003 ob 10. uri, ZGS - sejna
soba, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila (pogodba).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudnik predloži: *pravne osebe:
BON 1 in BON-2 skupaj, izdanih v letu 2002
oziroma BON-1/P, izdanega v letu 2002. V
primeru odprtega transakcijskega računa pri
poslovni banki se predloži izjavo poslovne
banke o prometu in povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu ponudnika v zadnjem trimesečju; *fizične osebe
(samostojni podjetnik posameznik): potrdilo
banke o stanju na (žiro ali transakcijskem)
računu, za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb in davčno napoved za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto.
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva potrditve računa s strani
naročnika,
– ponujeni dobavni rok: najkasneje 2 dni
po pisnem pozivu naročnika,
– ponujena dobava: fco centralna enota, območne enote in gojitvena lovišča naročnika,
– predloži seznam najvažnejših opravljenih dobav v zadnjih treh letih,
– ponujeno blago mora ustrezati najmanj
zahtevam naročnika, navedenim v razpisni
dokumentaciji,
– ponudnik mora ponuditi vso razpisano
količino,
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– ponudnik mora predložiti vzorce blaga,
– ostalo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma
v roku 14 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 0,70;
– rok dobave 0,15;
– plačilni pogoji 0,15.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 509/2002
Ob-82609
1. Naročnik: Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka.
2. Naslov naročnika: Prečna ulica 3,
6257 Pivka, tel./faks 05/75-70-480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava blaga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
a) mleko in mlečni izdelki,
b) meso in mesni izdelki,
c) ribe in konzervirane ribe,
d) jajca,
e) olja in izdelki,
f) sveža zelenjava,
g) sveže in suho sadje,
h) zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
i) pijača,
j) žita in testenine,
k) zamrznjeni izdelki iz testa,
l) kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
m) ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Pivka, Prečna ulica, 3, 6257 Pivka, Osnovna šola Pivka enota vrtec, Pot na Orlek 2, 6257 Pivka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Pivka, Prečna ulica 3, 6357 Pivka, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
šole. Pojasnila in informacije pa ponudniki
dobijo pri ravnateljici Sonji Vodopivec ali
računovodkinji Margareti Mrše, prav tako
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro v tajništvu šole, in sicer
od dneva razpisa do 24. 12. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV na zakladniški
podračun
naročnika
št. 01291-6030674868.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Pivka, Prečna
ulica 3, 6257 Pivka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Pivka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila minimalno 30 dni. Računi se izdajajo
zbirno dvakrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavijo ponudniki (pravna oseba
in samostojni podjetnik ter kmetje), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona
o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je to
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Osnovna šola Pivka
Št. 34/2002
Ob-82905
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333,
faks 01/58-08-302.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vodomerov za potrebe Javnega podjetja
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., lokacije:
– Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
– Skladišče Kleče, Saveljska cesta 1,
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek del je 31. 1. 2003 ter dokončanje
31. 1. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Vodovod
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Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak,
tel. 01/58-08-333), dvig razpisne dokumentacije je potrebno telefonsko najaviti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
nakazilo
na
TTR
17000-0000067258 pri SIB banki v znesku 10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 14. 1. 2003 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 1. 2003 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
število različnih proizvajalcev, rok dobave,
garancijska doba, števni mehanizem.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
Št. 260-3/02-4
Ob-82927
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: generalni remont operacijske dvorane št. 6
Splošne bolnišnice “dr. Franca Derganca”
Nova Gorica (po specifikaciji iz razpisne dokumentacije).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila kot celote.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in 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 ponudbe iz točke 8.a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV,
na
podračun
naročnika
št. 01100-6030279058, ki ga vodi Uprava
za javna plačila, Urad Nova Gorica ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 11. uri v prostorih
sejne sobe upravne službe.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 252-3/02-4
Ob-82907
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: mobilni
RTG aparat za male kosti (po specifikaciji
iz razpisne dokumentacije).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila kot celote.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 45 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: 6. 1. 2003 do
12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 13. uri; Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe in garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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: 6. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Jernej Paulič, tel. 01/478-18-22; v zvezi s
tehnično dokumentacijo: Margareta Jeraj,
tel. 01/478-18-27.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Servis skupnih služb vlade

4. Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana in območnih
enotah zavoda: OE Koper, OE Nova gorica,
OE Kranj, OE Novo mesto, OE Celje, OE
Slovenj Gradec, OE Maribor, OE Murska
Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2003 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana – v vložišču zavoda. Dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani pri Alojzu Turku, pomočniku direktorja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva objave razpisa do vključno 8. 1. 2003
do 12. ure, razen v času božično novoletnih
praznikov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na PEZR
01100-6030633108, v znesek je vključen
DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 1. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2003 ob 10. uri na Zavodu RS
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona
o javnih naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– odzivni čas – 15 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Alojzu Turku.
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cijo in 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 ponudbe iz točke 8.a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV,
na
podračun
naročnika
št. 01100-6030279058, ki ga vodi Uprava
za javna plačila, Urad Nova Gorica ali gotovinsko pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 11. uri v prostorih
sejne sobe upravne službe.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 402-04-65/2002
Ob-82984
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade
in Ministrstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-18-00,
faks
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: leasing
za dobavo in montažo pisarniške opreme za potrebe državne uprave, poslovni
objekt na Langusovi – II. faza, Tržaška
21, 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: poslovni objekt na Langusovi, Tržaška 21, v Ljubljani.

Št. 125-5/2002-1
Ob-83092
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-05-100, faks 01/30-05-199.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega materiala. Orientacijske količine in orientacijska vrednost
sta razvidna v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 4803
Ob-83093
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia, tel. ++386-7-4802-348, faks
++386-7-49- 21-528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
hladilnih naprav za sistem hladilne vode
- nuklearni varnostni razred 3.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 2003 do
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško; uvozna nabava, Breda Vidmar; tel.
++386-7-48-02-348; e-mail: breda.vidmar@nek.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, do izteka roka za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 1. 2003.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 1. 2003.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): razvidno
iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od dneva sprejema.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnični pogoji 30%;
– cena in plačilni pogoji 20%
– garantni roki in vzdrževanje 15%;
– reference 10%;
– rezervni deli 10%;
– ostale prednosti (tehnična asistenca,
šolanje...) 10%;
– dobavni roki 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Su 040801/2002
Ob-83094
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, 2380
Slovenj Gradec, tel. 02/884-24-71, faks
02/884-14-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Okrožno in Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2003 do 1. 2. 2004 oziroma sukcesivne
dobave v tem obdobju.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Urad predsednika,
Kidričeva 1, Slovenj Gradec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 6. 1. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 1. 2003 do 9.
ure ne glede na način dostave pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom ”Javni razpis –
ponudba za dobavo pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala – Ne odpiraj”.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec
– vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2003 ob 10. uri v konferenčni
sobi št. 43 Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladnost z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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: določena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Zvone Ulcej, sekretar sodišča, na-

slov kot v 2. točki, tel. 02/884-24-71, vsak
delovni dan od 10. do 11. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Ob-83100
1. Naročnik: SRC Rog Črmošnjice
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 22,
8350
Dolenjske
Toplice,
tel./faks
07/39-19-472, e-pošta: peter.hencic@krka-zdravilisca.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 komada top za dodatno zasneževanje (snežni
top) s priključnimi elementi na obstoječe hidrantno omrežje, teža ca. 600 –
700 kg, proizvodna kapaciteta nad
80 m3 na uro. Ocenjena vrednost
20,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: SRS Rog Črmošnjice –
smučišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: najkasneje v
mesecu januarju 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: SRC Rog Črmošnjice, Zdraviliški trg 22, 8350 Dolenjske Toplice, kontaktna oseba: Peter Henčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z virmanom
na
poslovni
račun
št. 02970-0087820861.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: petek, 3. 1. 2003
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: SRC Rog Črmošnjice, Zdraviliški trg 22, 8350 Dolenjske Toplice, Peter
Henčič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
3. 1. 2003 ob 12. uri, v poslovnih prostorih
družbe SRC Rog Črmošnjice, Zdraviliški trg
22, 8350 Dolenjske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti in mora veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
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
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veljati najmanj 40 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudnik mora predložiti garancijo le v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost (z vključenim DDV) presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna občine in poravnava plačila v skladu s predpisi in pogodbo. Naročnik bo 50% kupnine poravnal ob podpisu
pogodbe, 30% do dne 31. 3. 2003 ter 20%
ob primopredaji ključev stanovanja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da
ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti sporazum o skupnem nastopanju.
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 biti veljavna najmanj do 19. 2. 2003, sicer se
izloči iz postopka.
Postopek ocenjevanja bo ponudnik izvedel v četrtek, 9. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo uporabil kot merilo za izbiro ponudnika ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Komisija bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe upoštevala sledeče:
1. ponudbena cena,
2. velikost stanovanja,
3. rok vselitve,
4. dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslovu
naročnika pri kontaktni osebi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Občina Šenčur

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo ne
vključuje izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Občina Idrija, lokalna
cesta št. 130 020 Idrija-Vojsko, prečkanje
hudournika Gačnik v Idriji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del februar 2003, rok izvedbe 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Služba za gospodarske javne službe, kontaktna oseba:
Jože Močnik ali Rajko Bezeljak.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do dne, ki je določen
za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun št.
01236-0100014725 s pripisom Most Gačnik.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2003 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 1. 2003 ob 9. uri v prostorih občine Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obnova mostu se financira iz sredstev proračuna
RS za popotresno obnovo, plačilni rok 60
dni od prejema računa.
12. Pravna oblika povezanosti skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe minimalno 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 15. 1.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference s področja popotresne obnove v
Posočju.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik bo uveden v delo, ko bo
naročnik prejel začasno odločbo o sredstvih državne pomoči s strani vlade RS.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Občina Idrija
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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
še 30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 23. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 60%, dobavni rok –
40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
SRC Rog Črmošnjice d.o.o.
Št. 360-03/02-1
Ob-83101
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, tel. 04/25-19-102, faks
04/25-19-111, e-mail: obcina@sencur.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dve garsonjeri, eno dvosobno stanovanje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: garsonjera,
2. sklop: garsonjera,
3. sklop: dvosobno stanovanje.
Posamezen ponudnik lahko odda ponudbo za enega, dva ali vse tri sklope.
4. Kraj dobave: Občina Šenčur; primopredaja: na naslovu stanovanja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
izpeljal javni razpis na podlagi te objave, v
skladu z roki, ki jih določa Zakon o javnih
naročilih. Dobavitelj bo stanovanja predal v
skladu z vselitvenimi roki, določenimi v pogodbi, vendar najkasneje do 31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, kontaktna oseba: Marija Cankar, tajnik občine.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
9. in 13. uro, ob sredah med 9. in 17. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti oddana najkasneje v sredo, 8. 1. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
v tajništvu Občine Šenčur, Kranjska cesta
11, Šenčur, v 1. nadstropju. Če bo ponudba poslana priporočeno po pošti, bo naročnik upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo
prispele do zgoraj navedenega dne in ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 8. 1.
2003 ob 13. uri na naslovu naročnika: Kranjska 11, Šenčur, v II. nadstropju (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe – v znesku 2%
ponudbene vrednosti z vključenim davkom.
Bančna garancija prvorazredne banke mora

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 34404-18/02
Ob-82814
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 5280
Idrija,
tel.
05/373-45-00,
telefaks
05/373-45-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: popotresna obnova mostu čez hudournik Gačnik, ki zajema obnovo voziščne konstrukcije z robnimi venci.
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Št. 400-07-9/2002
Ob-82815
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
pregrade Prigorica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Prigorica pri Ribnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav. I. nadstropje, soba 120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 1. 2003 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisna dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega poslovnega računa v preteklih šestih mesecih ni
večje od treh dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od petih let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu,
– da bo izvajalec sam (brez podizvajalcev) izvedel razpisana dela v najmanjšem
obsegu 50% od vrednosti javnega razpisa
(brez DDV),
– da je vrednost osnovnega kapitala izvajalca vsaj 30% razpisane vrednosti (brez
DDV).
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2003 in predvideni datum odločitve do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. druga merila:
– daljša garancijska doba,
– izvedba razpisanih del brez podizvajalcev,
– pridobljen ISO certifikat 9001.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 29. 11. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo,
Agencija RS za okolje

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
Ob-82904
Naročnik Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana objavlja razveljavitev javnega

razpisa za rekonstrukcijo kotlarne, strojne
instalacije v kotlovnici hotela Maestoso, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z
dne 16. 8. 2002 (Ob-76090).
Razlog za razveljavitev je prekoračitev
razpoložljivih sredstev.
Kobilarna Lipica
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 17123-06-403-84/02
Ob-83103
V Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 11.
2002, Ob-80712 in v Uradnem listu RS,
št. 103 z dne 29. 11. 2002, Ob-82506, 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
16. 12. 2002, najkasneje do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 12. 2002,
ob 12. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-82584
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/49-221.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Krško za leti 2003 in
2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in spremljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2004, ta rok pa se lahko
skrajša v primeru, da se vzdrževanje javne
razsvetljave zagotovi v eni izmed oblik, ki jih
predvideva Zakon o gospodarskih javnih službah.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Krško, CKŽ
14, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Romana Pečnik in Niko Somrak,
tel. 07/498-13-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun EZR:
01254-0100008120.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami 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, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Občina Krško

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 1. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če ponudbena vrednost presega 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
11. 3. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe do 24. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se bodo ocenjevale po sklopih.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
za posamezen sklop je najnižja ponudbena
vrednost za opravljanje storitev tega sklopa.
Za posamezen sklop bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno
vrednost za opravljanje storitev tega sklopa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša, (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
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 navedene v ponudbeni
dokumentaciji:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, da ponudbena vrednost
presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar
dokaže s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb
na podlagi tega javnega razpisa, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
l) da nudi 90 dnevni rok plačila,
m) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
n) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
o) da je v zadnjih 5 letih vsaj enkrat izvajalec vzdrževanja javne razsvetljave,
p) da predloži predlog oziroma načrt za
zmanjšanje stroškov električne energije nastalih na omrežjih javne razsvetljave,
r) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

Št. 462-02/157-3/2002
Ob-82591
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00,
tel. 01/478-38-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
hrambe, prevoza (vleke), prodaje in uničevanja vozil, ki so carinsko blago (druge storitve, priloga I B – storitve, št. 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celoten predmet javnega razpisa ali na posamezen sklop, in sicer:
– sklop 1: izvajanje storitev hrambe vozil, ki so carinsko blago,
– sklop 2: izvajanje storitev prevoza vozil, ki so carinsko blago,
– sklop 3: izvajanje storitev prodaje vozil, ki so carinsko blago,
– sklop 4: izvajanje storitev uničevanja
vozil, ki so carinsko blago.
5. Kraj izvedbe: javno naročilo se bo
izvajalo v prostoru izvajalca in na območju
Republike Slovenije, in sicer hramba vozil v
prostoru izvajalca, prevoz (vleka) vozil na
celotnem območju Republike Slovenije,
prodaja vozil v prostoru izvajalca in uničevanje vozil v prostoru izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 2.
2003, konec 31. 1. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije – Irena Bera
Kvasič, tel. 01/478-38-31.

Št. 9153/02
Ob-82596
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

Stran

8272 / Št. 106 / 6. 12. 2002

kona o javnih naročilih: dobava cestninskih listkov - tiskarske storitve (I a - št.
kat. 15.).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – cestninski listki,
2. sklop – računski trakovi,
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
5. Kraj izvedbe: dostava v posamezne
PE - AC baze pri naročniku v Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana,
tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
Milan Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun
št. 02923-0012771839, sklic na številko
99.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana (soba
št. 308).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
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
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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 do
6. 4. 2003; datum odločitve do 5. 2. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev je edino merilo ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je delno ponovljen.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 218/2002
Ob-82721
1. Naročnik: Varstveno celovni center
Koper, skrajšano ime VDC Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, tel. 05/62-62-851, faks
05/62-75-601.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dnevni prevoz varovancev VDC Koper od kraja bivanja
varovancev do enote VDC ter nazaj. Vrsta storitev – po prilogi 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
relacije prevozov so oblikovane v sklope.
Storitev se oddaja po relacijah – sklopih, in
sicer za enega ali več sklopov.
5. Kraj izvedbe: MO Koper ter občine
Piran, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina. Seznam relacij s predvidenim
številom potnikov je priloga razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbo se sklene za obdobje enega leta, podaljšuje pa se
jo letno z aneksom, vendar največ še za štiri
leta (skupaj pet let), kar je odvisno od tega
ali bodo za ta namen zagotovljena sredstva
v republiškem proračunu pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve ter v finančnem planu VDC Koper.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Varstveno delovni center Koper pri poslovni sekretarki
na Jurčičevi 2 v Kopru, tel. 05/62-62-851.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (v znesek je vključen
DDV)
na
transakcijski
račun
št. 01100-6030309322 pri UJP Koper, s pripisom: za razpisno dokumentacijo - prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti do naročnika najkasneje do 10. 1.

2003 do 12. ure, ne glede na to ali je bila
oddana osebno ali po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Varstveno
delovni center Koper, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, oziroma osebno na naslov Jurčičeva 2, 6000 Koper. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici s pripisom
“Ne odpiraj, javno naročilo – ponudba za
prevoze.” Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 1. 2003 ob 11. uri v prostorih
uprave v Kopru, Jurčičeva 2.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
enkrat mesečno po opravljenem delu, 30
dni od datuma izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz varovancev VDC
za posamezne relacije (sklope) za katere je
oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z vodjo enote VDC;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko
telefona;
– da podpiše in dosledno upošteva kodeks ravnanja in obnašanja do varovancev
VDC;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 30 dni po datumu izstavitve računa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
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13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN, 47.člen): sklenitev pogodbe.
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: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana 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 zahtevajo te vrste storitve: ZGO, ZVO, ZJF, Evropski sporazum o
pridružitvi, Zakon o urejanju prostora in urejanju naselij in drugih posegov v prostor…
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– trajanje razpisanih del.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridružuje pravico naročiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Maribor

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
nakazilo
na
TTR
17000-0000067258 pri SIB banki v znesku 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 16. 1. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 1. 2003 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, tehnična zmogljivost.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 4. 2003, odločitev bo predvidoma
februarja 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2003. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 14. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa). Cene so fiksne za obdobje
enega leta.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: poraba sredstev za prevoze varovancev je omejena z višino zagotovljenih sredstev za te namene s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, zato se
mora gibati v začrtanih okvirih.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Varstveno delovni center Koper
Št. 33/2002
Ob-82723
1. Naročnik: JP Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, tel. 02/331-35-31, faks
02/332-76-61.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izdelava dokumentacije za pridobitev ISPA sredstev
za “CEGOR”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
5. Kraj izvedba: Maribor, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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: JP Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, kontaktna oseba Branko Kosi, tel. 02/331-35-31.
(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva te objave vsak delovni dan do 12. ure pa do
vključno 20. 12. 2002 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT s položnico na
TRR: 04515-0000175787 pri NKBM Maribor za Snaga JP d.o.o.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 12. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Snaga d.o.o., Nasipna ulica
64, 2000 Maribor, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba, Izdelava
dokumentacije za pridobitev ISPA sredstev
za CEGOR”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 12. 2002 ob 12. uri v prostorih
JP Snaga d.o.o., tajništvo direktorja, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 10% od ocenjene
vrednosti naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

Št. 41/2002
Ob-82906
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1001 Ljubljana, tel. 01/58-08-333,
faks 01/58-08-302.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
kopiranja za potrebe Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija.
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 v celoti.
5. Kraj izvedbe: pri ponudniku.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je februar 2003 in traja do februarja
2006 oziroma do izčrpanja sredstev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija Ljubljana, služba za
javna naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak,
tel. 01/58-08-333) - dvig razpisne dokumentacije je potrebno telefonsko najaviti.

Ob-82933
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ul. 1,
1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja naročila
-prevozi dializnih bolnikov za potrebe
bolnikov na področjih občin Ribnica, Sodražica in Loški potok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se naročilo v celoti.
5. Kraj izvedbe: prevozi na terenu.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
1, Ribnica, računovodstvo, Ivanka Gornik,
soba 22, tel. 01/837-22-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV 20%)
na račun pri UJP št. 01304-6030923812,
sklic na številko 00 in datum plačila, možno
je tudi plačilo z gotovino na blagajni ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 12. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica, računovodstvo, soba 22.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 12. uri v sejni sobi v
Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, Ribnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansov ni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003 oziroma do sklenitve pogodbe, odločitev o sprejemu ponudbe v osmih dneh po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ocenitev ponudb bo izvedla naročnikova komisija.
Merila:
– cena 90%,
– vozni park 10% ,
ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica
Št. 059/2002
Ob-83027
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Krško, Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/48-02-0, faks
07/49-22-888.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih:
1. remontne aktivnosti na el. generatorjih diesel generatorjev za leto 2003,
2. remontne aktivnosti na VN motorjih za leto 2003,
3. remontne storitve na VN motorjih
FW sistema za leto 2003 in
4. remontne storitve na glavnem
električnem generatorju in njegovih pomožnih sistemih za leto 2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možno je ponuditi celoten razpisan obseg
ali po posameznih sklopih.
5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj, junij 2003 Remont 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nabava - lokalna nabava - Vlasta Kozole (soba 202)
tel. 07/48-02-489.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delavnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 1. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Krško, Vrbina 12, 8270 Krško (naročnikova pošta - soba 235 ali po pošti).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 1. 2003 ob 9. uri v NE Krško
(soba 223).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponujene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
120 dni od opravljene storitve; zakonske
zamudne obresti, zmanjšane za 40%.
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:

1. v celoti upoštevanje in sprejetje vzorca pogodbe,
2. v celoti upoštevanje in sprejetje zahtev v tehničnih specifikacijah,
3. v celoti upoštevanje in sprejetje Splošnih pogojev za izvajanje remontnih del in
ostalih storitev, Rev.16.
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 do
15. 4. 2003, predvideni datum odločitve
20. 2. 2003.
Merila za ocenitev ponudb:
– usposobljenost za delo in opremljenost – 30%,
– ustreznost programa zagotovitve kvalitete – 15%,
– reference – 25%,
– cena – 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 125-6/2002-1
Ob-83091
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-05-100, faks 01/30-05-199.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve fotokopiranja v skladu s specifikacijo v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Zavod RS za šolstvo ali
po dogovoru pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2003
do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana – v vložišču zavoda. Dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani pri Alojzu Turku.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva objave razpisa do vključno 8. 1. 2003
do 12. ure, razen v času božično novoletnih
praznikov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 15.000 SIT na
PEZR: 01100-6030633108, v znesek je
vključen DDV.
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cev programa usposabljanja za veščine
iskanja zaposlitve in sistematično nastopanje na trgu dela z nazivom “Klub za
iskanje zaposlitve”, ki zajema tritedenski
izobraževalni del ter devettedensko podporo pri iskanju zaposlitve s tem, da so brezposelnim na razpolago vsi viri in telekomunikacijska sredstva, ki so zato potrebni (imeniki, druge informacije o delodajalcih, Internet, telefoni, računalniki itd). Sklic na
številko kategorije 24 izobraževalne storitve
in storitve poklicnega izobraževanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop je ena območna služba, ponudnik
lahko kandidira za več sklopov, torej več
območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje.
5. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so vse
območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Maribor (trije izvajalci), Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje, Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvajalci bodo
izbrani za leto 2003 in 2004 za izvajanje
programa “Klub za iskanje zaposlitve”.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na Zavodu RS
za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana (v vložišču, soba 04) ali na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko ponudnik zahteva v pisni obliki, najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb, na naslovu Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
z oznako »Zahteva za dodatna pojasnila za
javni razpis Klub za iskanje zaposlitve (Nujno!)«.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 1. 2003
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
v vložišče, soba 04. Ponudba mora biti v
kuverti, opremljeni z obrazcem – povabilo k
oddaji ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 9. uri v veliki sejni sobi
Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvajanje programa se financira v skladu s standardi in normativi za izobraževanje brezposelnih oseb. Okvirna skupna vrednost naročila za leto 2003 je 142,000.000 SIT.
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:
a) pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost;
b) niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije, niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti
(velja za fizične osebe);
c) kadrovski pogoji (imajo vodjo programa z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in tremi leti delovnih izkušenj);
d) prostorski in tehnični pogoji: dva ustrezno velika prostora za izvajanje programa, dve telefonski liniji in vsaj en računalnik
z dostopom na internet za brezposelne osebe.
Pogoji so natančneje opredeljeni 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: ponudnik mora navesti ime in strokovne kvalifikacije osebe, ki bo izvajal program “Klub za
iskanje zaposlitve”.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003. O odločitvi o sprejemu ponudbe bodo ponudniki obveščeni do konca
januarja 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) usposobljenost vodje kluba do
22 točk;
b) usposobljenost namestnika vodje kluba do 18 točk;
c) reference izvajalca do 15 točk;
d) ustreznost prostorov do 10 točk;
e) druge ugodnosti do 9 točk;
f) cena do 10 točk,
g) izvedba na dveh lokacijah znotraj ene
območne službe 10 točk.
Skupno je možno največ 94 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Zavod RS za zaposlovanje
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 1. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2003 ob 11.30 na Zavodu RS
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom ZRSŠ.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
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 storitve fotokopiranja se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje
pogojev v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
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, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– plačilni rok – 15 točk,
– odzivni čas – 10 točk,
– reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Alojzu Turku.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Št. 961-18/02-153
Ob-83104
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajal-

Št. 961-19/02-153
Ob-83105
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana, http://www.ess.gov.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev programa »Drugače o poklicih«, ki
seznanja mlade in odrasle s poklici in omogoča ustreznejšo poklicno odločitev. Sklic
na številko kategorije 24 izobraževalne storitve in storitve poklicnega izobraževanja.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop je ena območna služba, ponudnik
lahko kandidira za več sklopov, torej več
območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje.
5. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so vse
območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, in sicer Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica, Trbovlje, Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izvajalci bodo
izbrani za leto 2003 za izvajanje programa
“Drugače o poklicih”.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na Zavodu RS
za zaposlovanje (ZRSZ), Glinška 12, 1000
Ljubljana (v vložišču, soba 04) ali na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si. Dodatne informacije lahko ponudnik zahteva v pisni obliki, najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev ponudb, na naslov Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
z oznako »Zahteva za dodatna pojasnila za
javni razpis Drugače o poklicih (Nujno!)«.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 1. 2003
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
v vložišče, soba 04. Ponudba mora biti v
kuverti, opremljena z obrazcem povabilo k
oddaji ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 9.30 v veliki sejni sobi
Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zavod
RS za zaposlovanje bo financiral naslednje
stroške:
a) stroške organizacije predavanj – predstavitev poklicev: najvišji priznani strošek za
organizacijo predavanj – predstavitev poklicev je 8.000 SIT v primeru, da se predavatelju izplača honorar. V primeru, da predavanje izvaja predavatelj, ki ne zahteva honorarja, bo Zavod RS za zaposlovanje ponudniku priznal za posamezno organizacijo
predavanja največ 5.000 SIT;
b) stroške organizacije obiska: v primeru, ko bo izvajalec organiziral obisk podjetja
za skupino do 10 udeležencev, bo najvišji
znesek na prijavljenega udeleženca 1.000
SIT. Če je število prijavljenih udeležencev
večje, mora ponudnik izvesti še en ogled.
Obiski več delovnih mest za istega udeleženca v enem podjetju se obračunavajo samo enkrat;
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c) stroške organizacije obiska v šoli, ki
se izvaja z namenom promocije poklicev, za
katere šola izobražuje, se ponudniku prizna
5.000 SIT.
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:
a) pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost;
b) niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije; niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti
(velja za fizične osebe);
c) kadrovske pogoje (imajo vodjo programa z visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo družboslovne smeri in tremi leti
delovnih izkušenj).
Pogoji so natančneje opredeljeni 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: ponudnik mora navesti ime in strokovne kvalifikacije osebe, ki bo izvajal program “Drugače
o poklicih”.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003. O odločitvi o sprejemu ponudbe bodo ponudniki obveščeni do konca
januarja.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) sodelovanje z delodajalci v preteklem
letu do 40 točk;
b) število organiziranih ogledov delovnih
mest v preteklem letu do 30 točk;
c) sodelovanje s šolami v preteklem letu
do 10 točk;
d) sodelovanje s šolami v preteklem letu
– organizacija ogledov ali predavanj do 6
točk;
e) delo z mladino do 10 točk;
f) delo z odraslimi, brezposelnimi do 10
točk;
g) kadrovska zasedba 5 točk.
Največje možno število točk je 111, najmanjše še ustrezno število pa 50.
Cena: dodatno število točk dobi izvajalec, ki je dosegel na zgornjih merilih 50
točk, pa ponudi:
a) za organizacijo predavanj in obiske
šol nižjo ceno (za vsakih 500 SIT manj –
5 točk),
b) za organizacijo obiskov delovnih mest
(za vsakih 100 SIT manj – 5 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Zavod RS za zaposlovanje

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. 326
Ob-82903
1. Naročnik: JVIZ OŠ Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Videm 80, 1312
Videm Dobrepolje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v letni vrednosti ca. 30 mio
SIT.
(b) Kraj dobave: PŠ Ponikve, OŠ Videm,
PŠ Kompolje in PŠ Struge.
(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,
– kruh in pekovski izdelki,
– mleko in mlečni proizvodi,
– splošno prehrambeno blago.
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, na zahtevek pošljemo dokumentacijo po običajni ali elektronski pošti.
(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. 50015-326.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 6. 1. 2003 do 15. 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 splo-
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šnih 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: ponujeno blago mora biti slovenskega porekla.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
JVIZ OŠ Dobrepolje
Št. 320
Ob-82908
1. Naročnik: IVZ RS.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2,
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kemikalije.
(b) Kraj dobave: artikli se bodo dobavljali fco IVZ RS - CZE - Oddelek za sanitarno kemijo, Skupina za toksikologijo, Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, CNB Oddelek za medicinsko mikrobiologijo,
Grablovičeva ul. 44, Ljubljana in IVZ RS Laboratorij za viruse, Bohoričeva 15, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov ali za posamezne artikle v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 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 ter na pisno zahtevo tudi po običajni ali elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je
vključen, na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št. 01261-6030716108, slic
na št. 50015-320.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 6. 1. 2003 do 15. 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 RD.
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 RD.

Št.

11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: v RD.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi fazi cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 12. 2002.
IVZ RS
Št. 09/2002
Ob-82964
1. Naročnik: Slovensko narodno gledališče Maribor.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica
27,
2000
Maribor,
tel.
N.C.
02/250-61-00, faks 02/250-62-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: letna
dobava električne energije.
(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: SNG Tehnika, Drago Prosnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: 7 dni od
datuma objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ne.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 12. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: SNG Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor (v tajništvo poslovnega direktorja).
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
ne.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ne.
9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po
razpisni dokumentaciji.
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: po razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 15. 1. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: izbira kandidatov za 3 leta.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Slovensko narodno gledališče
Maribor
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ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Št. 1466
Ob-82867
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel. +386/4/515-93-00,
faks +386/4/515-93-99.
3. (a) Opis in obseg gradnje: opustitev
obratovanja jalovišč hidrometalurške in
jamske jalovine s trajnim zavarovanjem
okolja pred posledicami odlaganja, ki
obsega:
– preoblikovanje in zmanjšanje naklonov
brežin;
– večplastno prekrivko jalovišč (jalovišče
Boršt s površino ca. 4 ha in jalovišče Jazbec s površino ca. 5 ha);
– ureditev odvodnjevanja zalednih in površinskih voda jalovišč; ter
– izdelavo vrtin za izvajanje monitoringa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: po postopku
ugotavljanja sposobnosti bodo dela oddana
v treh sklopih:
1. sklop: ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih voda jalovišč ter pripravljalna dela,
2. sklop: Jalovišče Boršt,
3. sklop: Jalovišče Jazbec.
Ponudnik bo ponudbo lahko oddal za
enega ali več sklopov.
4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
predvidoma začela izvajati v juniju 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: svetovalni
inženir: Sl consult d.o.o., Kersnikova 6,
1000 Ljubljana, Slovenija; kontaktna oseba: Urša Pavčič, tel. +386/1/234-00-80,
faks
+386/1/234-00-87,
e-mail:
sl.consult@sl-consult.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 30.000 SIT. Prijavitelj
mora za dvig razpisne dokumentacije
predložiti fotokopijo potrdila o plačilu, s katerim dokazuje plačilo razpisne dokumentacije. Znesek vplačajte na TRR svetovalnega
inženirja pri Hypo Alpe-Adria-Bank, št.
33000-6617471620, s pripisom “Za razpi-
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sno dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti RŽV“.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema
prijave: najkasneje do 10. januarja 2003,
do 10. ure po lokalnem času.
(b) Naslov, kamor je potrebno
predložiti prijavo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas, Slovenija.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe bo
zahtevana v ponudbeni fazi razpisa.
10. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: mesečne situacije, izplačljive v 60
dneh po inženirjevi odobritvi. Pri financiranju projekta bo uporabljeno posojilo
Evropske Investicijske Banke.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
12. 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) prijavitelju zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
2) prijaviteljevi vodstveni delavci v zadnjih treh letih pred objavo naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi
s poslovanjem;
3) prijavitelj ima v obdobju enega leta
pred objavo naročila ves čas pravočasno
in v celoti poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z njim v prijavi;
4) prijavitelj je do datuma petnajst dni
pred dnevom oddaje prijave poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
5) prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih;
6) na računu prijavitelja v obdobju
šestih mesecev pred objavo naročila ni
blokad;
7) povprečni letni promet v zadnjih treh
letih, ki ga je prijavitelj realiziral kot glavni
izvajalec, presega 2.000,000.000 SIT;
8) prijavitelj ima dostop do ali razpolaga z obratnim kapitalom, neobremenjenimi
nepremičninami,
kreditnimi
zmožnostmi in drugimi finančnimi sredstvi,
ki so zadostna za spremljanje finančnega
prometa izvajanja del za obdobje šestih
mesecev na protivrednost 500,000.000
SIT;
9) prijavitelj nima izgubljenih pravd ali
uveljavljenih jamstev, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja, kar pomeni, da seštevek zneskov izgubljenih spornih zneskov ter uveljavljenih jamstev v zadnjih treh
letih pred objavo naročila presega 3%
povprečnega letnega prometa v zadnjih
treh letih;
10) prijavitelj je v zadnjih dveh letih od
objave razpisa pravilno in pravočasno
izpolnil vse pogodbene obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb;
11) prijavitelj ima ustrezne izkušnje kot
glavni izvajalec, pri izvedbi vsaj treh
projektov podobne narave in zahtevnosti,
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kar pomeni saniranje deponije, v zadnjih
desetih letih (potrjene s strani naročnikov);
12) prijavitelj razpolaga z ustreznimi vodilnimi kadrovskimi kapacitetami na gradbišču in ustreznimi vodilnimi rudarskimi kadri, kar pomeni, da prijavitelj razpolaga z
naslednjimi redno zaposlenimi delavci (za
nedoločen ali določen čas):
– univ. dipl. inž. rud. (vsaj dva, s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o rudarstvu ter izkušnjami pri izvajanju vsaj
dveh projektov podobne narave in zahtevnosti, kar pomeni saniranje deponije),
– univ. dipl. inž. grad. (nizke gradnje)
(vsaj dva, s strokovnim izpitom v skladu z
Zakonom o graditvi objektov ter izkušnjami pri izvajanju vsaj dveh projektov podobne narave in zahtevnosti, kar pomeni
saniranje deponije),
– univ. dipl. inž. grad. (geomehanik)
(vsaj dva),
– univ. dipl. inž. geol. (hidrogeolog)
(vsaj eden),
– univ. dipl. inž. geod. (vsaj eden),
– univ. dipl. inž. kem. tehn. (vsaj eden),
– rudarski ali gradbeni tehnik (vsaj dva,
s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom
o rudarstvu ali Zakonom o graditvi objektov ter izkušnjami pri izvajanju vsaj dveh
projektov podobne narave in zahtevnosti,
kar pomeni saniranje deponije);
13) prijavitelj razpolaga z naslednjo
ustrezno opremo ali zagotavlja njeno uporabo za čas trajanja pogodbenih del:
– drobilna-sejalna mobilna naprava
(vsaj ena),
– vibracijski valjar z ježem (vsaj dva),
– bager z žlico in dolgo roko minimalne dolžine 10 m (vsaj dva),
– laboratorij za gradbeno tekočo kontrolo in nadzor kvalitete materialov in kvalitete vgrajevanja materialov.
Zadostitev pogojem 7), 8), 11), 12) in
13), navedenim zgoraj, se ugotavlja kot
zbir zadostitev pogoja vsakega partnerja
in vsakega podizvajalca, pri čemer morajo vsi partnerji in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: vabilo za predložitev ponudb za
dela 1. in 2. sklopa bo predvidoma poslano v marcu 2003, za dela 3. sklopa pa v
letu 2004.
14. Merila za ocenitev ponudb: v tej
fazi razpisa jih ni.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik in svetovalni inženir bosta
izvedla informativni sestanek in ogled gradbišča dne 11. decembra 2002 ob 10. uri
po lokalnem času, na naslovu naročnika.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 85 z
dne 4. 10. 2002.
17. Datum odposlanja zahteve za
objavo: 29. 11. 2002.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
No. 1466
Ob-82868
1. Employer: Rudnik Žirovski vrh L.t.d.
2. Employer’s address: Todraž 1, 4224
Gorenja
vas,
Slovenia,
tel.
+386/4/515-93-00, fax +386/4/515-93-99.

3. (a) Scope and description of
Works: The abandonment of the operation of the waste piles of
hydro-metallurgical and mine tailings
including the permanent protection of
the environment from the consequences of the waste deposition, which include:
– Transformation and reduction of inclinations of slopes;
– Multi-layered capping of waste piles
(waste pile of mine tailings Boršt that covers an area of approx. 4 ha and waste
pile of mine tailings Jazbec with an area
of approx. 5 ha);
– Regulation of the draining discharge
and surface waters of mine waste sites;
and
– The execution of the drilling for performing the monitoring.
(b) If tendering comprises of Lots, the
scope of Lots and possibilities of tendering for a single Lot, more Lots or all
Lots: after the Prequalification the Works
will be contracted in three Lots:
Lot 1: Regulation of the draining discharge and surface waters of mine waste sites, and preparatory works,
Lot 2: Boršt waste pile,
Lot 3: Jazbec waste pile.
The Tenderer will be permitted to tender for one or more of the lots.
4. Location of Works: Žirovski vrh Uranium Mine.
5. Acceptability of Variants: Variant
offers are not permitted.
6. Date of commencement and completion and duration of Works: the Works
are scheduled for commencement in June
2003.
7. (a) Address of the office where
Tender Documents and other information can be obtained, and the name of
the responsible person: Consulting Engineer: Sl consult d.o.o., Kersnikova 6,
1000 Ljubljana, Slovenia, Contact person:
Ms Urša Pavčič, tel. +386/1/234-00-80;
fax
+386/1/234-00-87,
e-mail:
sl.consult@sl-consult.si.
(b) Time for collection of Tender Documents: from the day of announcement
in Official Gazette of the Republic of Slovenia onwards, every working day upon
previous telephone announcement.
(c) Tender fee and payment details:
Tender fee of 30,000.00 SIT shall be credited to the Hypo Alpe-Adria-Bank, account No: 33000-6617471620, with the
notice “For Prequalification Tender Documents ŽVUM”. To obtain the Prequalification Tender Documents the Applicant shall
submit a copy of proof of payment of the
tender fee to the Consulting Engineer.
8. (a) Date for submission: at the latest on 10th January 2003, at 10:00 hrs
local time.
(b) Address for submission: Rudnik
Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas, Slovenia.
9. Tender Security to be provided
with the Application: Tender Security will
be requested in second phase of Public
Tender.
10. Financing conditions and disbursement details: Monthly statement paya-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ble in 60 days after the certification of the
Engineer. For project financing a loan provided by the European Investment Bank
will be used.
11. Legal form of Joint Venture after
Prequalification (Public Procurement
law clause 47): Contract.
12. Conditions to be fulfilled by the
Tenderer for financial, business and technical qualification, besides general
conditions according to Public Procurement law clause 41 to 43:
1) There is no legal act that would forbid the applicant to enter into the contract;
2) Applicant’s executive employees
were in the last three years prior to the
publication of the commission not found
guilty of any criminal offences related to
the operations;
3) The applicant has within one year
prior to the publication of the commission
timely and entirely settled all his overdue
liabilities to his sub-contractors, who are
cooperating with him in the application;
4) The applicant has until fifteen days
prior to the presentation of the application settled all his overdue liabilities to his
suppliers of goods, sub-contractors and
partners;
5) Application does in its essential
components not contain any false or deceptive data or inaccurate or incomplete
data;
6) Within the period of six months prior
to the publication of the commission there was no freezing of assets on the applicant’s bank account;
7) Average annual turnover within the
last three years, which was realised by
the applicant in the role of the principal
executor, exceeds 2,000,000,000.00
SIT;
8) The applicant has access or has at
his disposal the operational capital, unburdened real estate, credit capabilities
and other financial means, which are sufficient for the covering of the financial proceedings related to the execution of works
for the period of six months in the value of
500,000,000.00 SIT;
9) The applicant has no lost court cases or enforced warranties, which would
point to the unreliability of his operations,
which signifies that the sum total of all
amounts of lost disputed amounts and the
enforced warranties within the last three
years prior to the publication of the commission does not exceed 3% of the average annual turnover in the last three years;
10) In the last two years prior to the
publication of the tender the applicant correctly and in time fulfilled all contractual
obligations to the commissioners from the
previous contract;
11) The applicant possesses the corresponding experience as the principal
executioner which he gained in carrying
out at least three projects of the similar
nature and level of expertise, i.e. the sanitation of the depot in the last ten years
(with Certificates from Employers);
12) The applicant has at its disposal
corresponding managing and personnel
capacities at the construction site and the

Št.

corresponding mining personnel, which
signifies that the applicant has at its disposal the following regularly employed
workers (on a part-time or full time basis):
– B. M. E. (mining engineering) (at least two, who passed the professional examination in accordance with the Mining
Act and who possess ant least two years
of experience in performing projects of a
similar nature and expertise, i.e. the sanitation of the depot),
– B.C.E. (civil engineering) (at least
two), who passed the professional examination in accordance with the Construction of Buildings Act and who possess at
least two years of experience in performing projects of a similar nature and
expertise, i.e. the sanitation of the depot),
– B.C.E. (geo-mechanic) (at least two),
– B.S.G. (hydro-geologist) (at least one),
– B.E.Geod. (at least one),
– B.C.E. (chemical engineering) (at least one),
– mining or construction technician (at
least two, who passed the professional
examination in accordance with the Construction of Buildings Act and who possess at least two years of experience in
performing projects of a similar nature and
expertise, i.e. the sanitation of the depot);
13) The applicant has at its disposal
the following relevant equipment or guarantees its use during the execution of
contractual works:
– crushing-sieving mobile machine (at
least one),
– vibration roller with a bristle (at least
two),
– excavator with a shovel and one arm
of a minimal length of 10 m (at least two),
– laboratory for the current construction control and monitoring the quality of
materials and the quality of the built-in
materials.
The fulfilment of above stated conditions 7), 8), 11), 12) and 13) is determined as the sum of the fulfilments of individual partner’s and individual subcontractor’s conditions whereby all partners
and sub-contractors should meet the conditions in its entirety -100%.
13. Provisional date for submission
of Tenders and provisional date of Contract Notification: Invitation to Tender for
the Works of Lot 1 and Lot 2 is scheduled
for March 2003, for the Works of Lot 3
for year 2004.
14. Evaluation criteria: none in this
phase of Public Tender.
15. Other relevant information about
the Tender: Information meeting and site
visit will be organised by the Employer
and the Consulting Engineer on 11th December 2002 at 10:00 hrs local time at
the premises of the Employer.
16. Date and number of Announcement of Intention: Official Gazette of the
Republic of Slovenia No. 85, dated 4th
October 2002.
17. Request for release in the Official Journal of the Republic of Slovenia
submission date: 29th November 2002.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 049/2002
Ob-82597
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: digitalne audio mešalne mize.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 70%, plačilni pogoji 10%, reference 10%, servis
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Studer Professional Audio AG, Althardstrasse 30, CH-8105 Regensdorf, Zurich, Switzerland.
7. Pogodbena vrednost: 86.404,20
EUR, CIP Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 105.576 EUR, 86.404,20 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji, ker je naročnik v odprtem
postopku prejel eno pravilno in eno nepravilno ponudbo. Javno naročilo po odprtem
postopku je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 405-80/2002
Ob-82610
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja opreme za Znanstveno-raziskovalno središče RS Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
18,517.082,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,917.580 SIT, 18,517.082,40 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: 27. 11. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 3334/1
Ob-82611
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izbira dobavitelja nadgradnje za odvoz mokrih in polmokrih bioloških odpadkov. Kraj dobave: Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– tehnične zahteve: 48 točk,
– cena: 25 točk,
– garancija: 12 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– rok dobave: 5 točk.
Izbran je bil ponudnik, ki je po opravljenem točkovanju zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum, podjetje za
razvoj in prodajo komunalne opreme,
d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 8.
7. Pogodbena vrednost: 13,990.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,190.000 SIT, 13,990.000 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: 27. 11. 2002.
Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 57
Ob-82614
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nagradnja lokalnega in prostranega
komunikacijskega omrežja Pošte Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI, sistemske integracije, d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
156,706.902,88 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 217,431.008 SIT (brez DDV),
156,706.902,88 SIT (brez DDV).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75823.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-82615
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za obdobje od 1. 12. 2002 do 31. 1. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: S.P. PLOD, d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
– skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,965.826,80 SIT,
– skupina 8: 3,667.953,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 7: 3,314.436,30 SIT;
2,965.826,80 SIT,
– skupina
8:
4,018.840
SIT;
3,667.953,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Št. 02/2002
Ob-82679
1. Naročnik: Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/234-20-00.
3. Datum izbire: 27. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gasilsko vozilo za tehnična posredovanja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral dobavitelja, ker ni pridobil zakonsko zahtevanega
števila ponudb.
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: /
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: 27. 11. 2002.
Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana
Št. 15/2002
Ob-82680
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37/b, 3320 Velenje.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna vozila, terensko vozilo ter tovorna vozila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – 68 točk,
2. reference ponudnika na razpisanem
področju – 3 točke,
3. kakovost opravljanja storitev – 1 točka,
4. zagotovitev nadomestne uporabe približno enako zmogljivega vozila za čas popravila oziroma odprave napake – 3 točke,
5. plačilni rok – 5 točk;
opomba: merilo se ne upošteva pri izbiri
najugodnejšega ponudnika za terensko vozilo 1 – TRV1, ki bo nad vrednostjo
1,900.000 SIT, financirano s finančnim leasingom na 12 mesecev,
6. čas splošne garancije – 7 točk,
7. servisne storitve – 3 točke.
Na podlagi meril za izbiro najugodnejših
ponudb, je po opravljenem vrednotenju ponudb, naročnik kot najugodnejše ponudbe
izbral ponudnika, in sicer z največjim številom zbranih točk:
– za osebno vozilo – OV1 (Fiat Panda –
1 kom) ponudnika Avto Celje d.d., Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje, in sicer s ponudbeno vrednostjo z vključno 20% davkom na
dodano vrednost v višini 2,009.000 SIT;
– za osebno vozilo – OV2 (Fiat Punto –
2 kom) ponudnika Avto Celje d.d., Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje, in sicer s ponudbeno vrednostjo z vključno 20% davkom na
dodano vrednost v višini 3,918.000 SIT;
– za osebno vozilo – OV3 (Renault Laguna – 1 kom) ponudnika Štajerski Avto
Dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor, in sicer s ponudbeno vrednostjo z
vključno 20% davkom na dodano vrednost
v višini 4,504.740,72 SIT;
– za osebno vozilo – OV4 (Renault Twingo – 2 kom) ponudnika Štajerski Avto Dom
d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor, in
sicer s ponudbeno vrednostjo z vključno
20% davkom na dodano vrednost v višini
3,826.661,52 SIT;
– za terensko vozilo – TRV1 (Suzuki Jimny – 1 kom) ponudnika Suzuki Odar d.o.o.,
Stegne 33, 1000 Ljubljana, in sicer s ponudbeno vrednostjo z vključno 20% davkom na
dodano vrednost v višini 3,398.346 SIT;
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z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini 2,267.112,84 SIT, najvišja
ponudbena vrednost z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini
2,864.950 SIT;
– za tovorno vozilo – TV1 (Renault Kangoo 4 x 4 – 2 kom) najnižja ponudbena
vrednost z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini 6,222.564 SIT;
– za tovorno vozilo – TV3 (Ford Transit
Furgon – 1 kom) najnižja ponudbena vrednost z vključno 20% davkom na dodano
vrednost v višini 3,687.580,08 SIT, najvišja
ponudbena vrednost z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini
4,470.280,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002, Ob-77856.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Ob-82761
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 15. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup in-vitro diagnostičnih sredstev
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Laboratorij II.
– preiskava 1 S-LDH: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 2 S-CK: Lek, d.d., Področje
medicinskih pripomočkov, Verovškova 57,
1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 3 S-alfa-Amilaza: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 4 S-Lipaza 7: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 5 S-Magnezij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 6 S-Feritin 2: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 7 S-Kreatinin: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 8 S-Sečnina: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 9 S-Glukoza: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 10 S-Kalij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 11 S-Nartij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 12 S-Klorid: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 13 S-Bilirubin, cel.: Lek,
d.d., Področje medicinskih pripomočkov,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 14 S-bilirubin, dir.: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 15 S-A. fosfataza: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 16 S-Kalcij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 17 S-Železo: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 18 S-Proteini: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 19 S-Fosfat: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 20 S-Urat: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana,
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– za tovorno vozilo – TV2 (Renault Kangoo – 1 kom) ponudnika Štajerski Avto Dom
d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor, in
sicer s ponudbeno vrednostjo z vključno
20% davkom na dodano vrednost v višini
2,267.112,84 SIT;
– za tovorno vozilo – TV1 (Renault Kangoo 4 x 4 – 2 kom) ponudnika Štajerski
Avto Dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000
Maribor, in sicer s ponudbeno vrednostjo z
vključno 20% davkom na dodano vrednost
v višini 6,222.564 SIT;
– za tovorno vozilo – TV3 (Ford Transit
Furgon – 1 kom) ponudnika Avto Celje d.d.,
Ljubljanska cesta 11, 3000 Celje, in sicer s
ponudbeno vrednostjo z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini
3,687.580,08 SIT.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Štajerski Avto Dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor,
2. Avto Celje d.d., Ljubljanska cesta 11,
3000 Celje,
3. Suzuki Odar d.o.o., Stegne 33, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupaj javno
naročilo 29,834.005,16 SIT (z vključenim
20% DDV);
1. Štajerski Avto Dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor – 16,821.079,08 (z
vključenim 20% DDV),
2. Avto Celje d.d., Ljubljanska cesta 11,
3000 Celje – 9,614.580,08 SIT (z vključenim 20% DDV),
3. Suzuki Odar d.o.o., Stegne 33, 1000
Ljubljana – 3,398.346 SIT (z vključenim
20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za osebno vozilo – OV1 (Fiat Panda-1
kom) najnižja ponudbena vrednost z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini
2,009.000 SIT, najvišja ponudbena vrednost z vključno 20% davkom na dodano
vrednost v višini 3,186.264,36 SIT;
– za osebno vozilo – OV2 (Fiat Punto –
2 kom) najnižja ponudbena vrednost z
vključno 20% davkom na dodano vrednost
v višini 3,918.000 SIT, najvišja ponudbena
vrednost z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini 5,102.434 SIT;
– za osebno vozilo – OV3 (Renault Laguna – 1 kom) najnižja ponudbena vrednost
z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini 4,504.740,72 SIT, najvišja ponudbena vrednost z vključno 20% davkom
na dodano vrednost v višini 4,708.148 SIT;
– za osebno vozilo – OV4 (Renault Twingo – 2 kom) najnižja ponudbena vrednost z
vključno 20% davkom na dodano vrednost
v višini 3,826.661,52 SIT, najvišja ponudbena vrednost z vključno 20% davkom na
dodano vrednost v višini 5,300.000 SIT;
– za terensko vozilo – TRV1 (Suzuki Jimny – 1 kom) najnižja ponudbena vrednost z
vključno 20% davkom na dodano vrednost
v višini 3,398.346 SIT, najvišja ponudbena
vrednost z vključno 20% davkom na dodano vrednost v višini 3,404.745,40 SIT;
– za tovorno vozilo – TV2 (Renault Kangoo – 1 kom) najnižja ponudbena vrednost

Ob-82758
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5, 3000
Celje,
tel.
03/42-86-450,
faks
03/42-86-459.
3. Datum izbire: 13. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 12. 2002 do 31. 1.
2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,
– skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,205.877,75 SIT,
– skupina 8: 2,768.291,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
7:
2,499.810
SIT;
2,205.877,75 SIT,
– skupina
8:
2,915.604
SIT;
2,768.291,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št, 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Vrtec Anice Černejeve Celje
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– preiskava 21 S-AST: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 22 S-ALT: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 23 S-Albumin: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 24 S-gama GT: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 25 S-Cel. CO2: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana.
Laboratorij III.
– preiskava 1 S-Holesterol: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 2 S-Trigliceridi: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%,
– preiskava 3 S-HDL-Holesterol: Lek,
d.d., Področje medicinskih pripomočkov,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 100%.
Laboratorij VI.
– preiskava 1 S-Glukoza: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 2 S-Sečnina: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 3 S-Kreatinin: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 4 S-Bilirubin, cel.: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 5 S-Bilirubin, dir.: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 6 S-Proteini: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 11 S-Kalcij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 12 S-Magnezij: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 13 S-Fosfat: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 14 S-A. fosfataza: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 15 S-alfa-Amilaza: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
– preiskava 16 S-Lipaza: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 17 S-CK: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 19 S-AST: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 20 S-ALT: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 80%,
– preiskava 21 S-LDH: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%,
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– preiskava 22 S-gama GT: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 80%.
Laboratorij VII.
– preiskava 9 S,P-Glukoza: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 10 S-Kalij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 11 S-Natrij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 12 S-Klorid: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 13 S-Kreatinin: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 14 S-Sečnina: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 15 S-Urat: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 16 S-Proteini: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 17 S-Albumini: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 18 S-Kalcij: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 19 S-Fosfor: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 20 S-Bilirubin, cel.: Lek,
d.d., Področje medicinskih pripomočkov,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 21 S-Bilirubin, dir.: Lek,
d.d., Področje medicinskih pripomočkov,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 22 S-Železo: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 23 S-A.fosfataza: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 24 S-AST: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 25 S-ALT: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 26 S-gama GT: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 27 S.LDH: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 28 S-CK: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova
57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 29 S,U,PTV - alfa Amilaza:
Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 30 S-Holesterol: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 31 S-HDL – Holesterol: Lek,
d.d., Področje medicinskih pripomočkov,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,

– preiskava 33 S-Trigliceridi: Lek, d.d.,
Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%,
– preiskava 35 S-CRP: Lek, d.d., Področje medicinskih pripomočkov, Verovškova 57, 1526 Ljubljana; 90%.
7. Pogodbena vrednost:
Laboratorij II.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 25 v
skupni vrednosti: 7,712.378,06 SIT z DDV.
Laboratorij III.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 3 v
skupni vrednosti: 3,243.902,85 SIT z DDV.
Laboratorij VI.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 6, od
preiskave št. 11 do preiskave št. 17, od
preiskave št. 19 do preiskave št. 22 v skupni vrednosti: 10,518.158,88 SIT z DDV.
Laboratorij VII.
od preiskave št. 9 do preiskave št. 31,
preiskava št. 33 in preiskava št. 35 v skupni
vrednosti: 5,353.749,29 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Laboratorij II.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 25:
ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
Laboratorij III.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 3:
ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
Laboratorij VI.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 6, od
preiskave št. 11 do preiskave št. 17, od
preiskave št. 19 do preiskave št. 22: ena
(po postopku s pogajanji brez predhodne
objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
Laboratorij VII.
od preiskave št. 9 do preiskave št. 31,
preiskava št. 33 in preiskava št. 35: ena (po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Laboratorij II.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 25:
7,648.108,25 SIT z DDV; 7,712.378,06
SIT z DDV.
Laboratorij III.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 3:
3,243.902,85 SIT z DDV; 3,243.902,85
SIT z DDV.
Laboratorij VI.
od preiskave št. 1 do preiskave št. 6, od
preiskave št. 11 do preiskave št. do 17, od
preiskave št. 19 do preiskave št. 22:
10,518.158,88
SIT
z
DDV;
10,518.158,88 SIT.
Laboratorij VII.
od preiskave št. 9 do preiskave št. 31,
preiskava št. 33 in preiskava št. 35:
5,353.749,29 SIT z DDV; 5,353.749,29
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po 1.
točki 20. člena ZJN – 1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46738; Uradni list RS, št. 38, z
dne 18. 5. 2001, Ob-48650.

Št.

106 / 6. 12. 2002 / Stran 8283

Laboratorij VI.
– preiskava 30 U-Sediment 100%; Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice.
Laboratorij VII.
– preiskava 7 U-Sediment 100%; Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice.
Laboratorij VIII.
– preiskava 3 U-Sediment 100%; Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice.
7. Pogodbena vrednost:
Laboratorij IV.
– preiskava
1
U-Sediment:
1,094.195,52 SIT z DDV.
Laboratorij VI.
– preiskava
30
U-Sediment:
332.900,28 SIT z DDV.
Laboratorij VII.
– preiskava
7
U-Sediment:
491.191,56 SIT z DDV.
Laboratorij VIII.
– preiskava
3
U-Sediment:
303.897,96 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Laboratorij IV.
– preiskava 1 U–Sediment: ena (po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
Laboratorij VI.
– preiskava 30 U-Sediment: ena (po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
Laboratorij VII.
– preiskava 7 U-Sediment: ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
Laboratorij VIII.
– preiskava 3 U-Sediment: ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN -1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– preiskava
1
U–Sediment:
1,278.657,60 SIT z DDV; 1,094.195,52
SIT z DDV.
Laboratorij VI.
– preiskava
30
U-Sediment:
389.021,40 SIT z DDV; 332.900,28 SIT
z DDV.
Laboratorij VII.
– preiskava
7
U-Sediment:
573.997,80 SIT z DDV; 491.191,56 SIT
z DDV.
Laboratorij VIII.
– preiskava
3
U-Sediment:
355.129,80 SIT z DDV; 303.897,96 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN – 1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46738; Uradni list RS, št. 38 z
dne 18. 5. 2001, Ob-48650.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana

Ob-82764
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup in-vitro diagnostičnih sredstev
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena: 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Laboratorij I.
– preiskava 1 S-Kreatinin - 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 2 S-Sečnina – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 3 S-Glukoza – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 4 S-Kalij – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 5 S-Natrij – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 6 S-Klorid – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 7 S-Bilirubin, cel. – 100%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 8 S-Bilirubin, dir. - 100%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 9 S-A.fosfataza – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 10 S-Kalcij – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 11 S-Železo – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 12 S-Proteini - 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 13 S-Fosfat – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 14 S-Urat – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 15 S-AST – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 16 S-ALT – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 17 S-Albumin – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 18 S-gama GT – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 19 S-Cel. CO2 – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 20 S-TIBC – 100%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-82762
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup in-vitro diagnostičnih sredstev
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena 100.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Laboratorij VI.
– preiskava 1 S-Glukoza – 7%: Hermes
Analitica, d.o.o., Verovškova 58, 1000 Ljubljana,
– preiskava 27 Plinska analiza krvi –
100%: Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– preiskava 1 S-Glukoza: 494.413,75
SIT z DDV,
– preiskava 27 Plinska analiza krvi:
5,129.977,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– preiskava 1 S-Glukoza: ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave
po 1. točki 20. člena ZJN – 1),
– preiskava 27 Plinska analiza krvi: ena
(po postopku s pogajanji brez predhodne
objave po 1. točki 20. člena ZJN – 1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– preiskava 1 S-Glukoza: 494.413,75
SIT z DDV, 494.413,75 SIT z DDV,
– preiskava 27 Plinska analiza krvi:
5,129.977,40 SIT z DDV, 5,129.977,40
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po 1.
točki 20. člena ZJN -1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46738; Uradni list RS, št. 38 z
dne 18. 5. 2001, Ob-48650.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Ob-82763
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup in-vitro diagnostičnih sredstev
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Laboratorij IV.
– preiskava 1 U–Sediment: 100%; Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice.
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– preiskava 21 P- Amoniev ion – 100%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
Laboratorij VI.
– preiskava 1 S-Glukoza – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 2 S-Sečnina – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 3 S-Kreatinin – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 4 S-Bilirubin, cel. – 20%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 5 S-Bilirubin, dir. – 20%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 6 S-Proteini – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 8 S-Kalij – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 9 S-Natrij – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 10 S Klorid – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 11 S-Kalcij – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 12 S-Magnezij – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 13 S-Fosfat – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 14 S-A. fosfataza – 20%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 15 S-alfa-Amilaza – 20%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 16 S-Lipaza – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 17 S-CK – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 19 S-AST- 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 20 S-ALT – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 21 S-LDH – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 22 S-gama GT – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana.
Laboratorij VII.
– preiskava 9 S,P-Glukoza – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 10 S-Kalij – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 11 S-Natrij – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 12 S-Klorid – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 13 S-Kreatinin – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
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– preiskava 14 S-Sečnina – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 15 S-Urat – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 16 S-Proteini – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 17 S-Albumini – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 18 S-Kalcij – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 19 S-Fosfor – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 20 S-Bilirubin, cel. – 20%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 21 S-Bilirubin, dir. – 20%;
Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana,
– preiskava 22 S-Železo – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 23 S-A.fosfataza - 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 24 S-AST – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 25 S-ALT – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 26 S-gama GT – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 27 S.LDH – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 28 S-CK – 20%; Meditrade
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 29 S,U,PTV - alfa Amilaza –
20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100,
1000 Ljubljana,
– preiskava 30 S-Holesterol – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 31 S-HDL – Holesterol –
20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100,
1000 Ljubljana,
– preiskava 32 S-LDL - Holesterol –
20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100,
1000 Ljubljana,
– preiskava 33 S-Trigliceridi – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
– preiskava 35 S-CRP – 20%; Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Laboratorij I.
– od preiskave 1 do preiskave 21:
28,492.059,83 SIT z DDV.
Laboratorij VI.
– od preiskave 1 – 6, od preiskave 8 –
17 in od preiskave 19 – 22:
24,827.107,90 SIT z DDV.
Laboratorij VII.
– od preiskave 9 – 33 in preiskava 35:
3,955.170,29 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:

Laboratorij I.
– od preiskave 1 do preiskave 21; ena
(po postopku s pogajanji brez predhodne
objave po 1. točki 20. člena ZJN – 1).
Laboratorij VI.
– od preiskave 1 – 6; od preiskave 8 –
17 in od preiskave 19 – 22; ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave
po 1. točki 20. člena ZJN – 1).
Laboratorij VII.
– od preiskave 9 – 33 in preiskava 35;
ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1. točki 20. člena ZJN – 1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Laboratorij I.
– od preiskave 1 do preiskave 21:
28,779.858,41 SIT z DDV; 28,492.059,83
SIT z DDV.
Laboratorij VI.
– od preiskave 1 – 6; od preiskave 8 –
17 in od preiskave 19 – 22: 25,111.120,83
SIT z DDV; 24,827.107,90 SIT z DDV.
Laboratorij VII.
– od preiskave 9 – 33 in preiskava 35:
3,995.121,51 SIT z DDV; 3,955.170,29
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po 1.
točki 20. člena ZJN – 1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46738; Uradni list RS, št. 38 z
dne 18. 5. 2001, Ob-48650.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 697/02
Ob-82765
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup in-vitro diagnostičnih sredstev
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Laboratorij VIII.
– preiskava 7 S,P-CRP: 100%: Dr. Gorkič, d.o.o., Nova vas 22, 1370 Logatec.
7. Pogodbena vrednost:
Laboratorij VIII.
– preiskava 7 S,P-CRP: 1,782.428,27
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Laboratorij VIII.
– preiskava 7 S,P-CRP: ena (po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 1.
točki 20. člena ZJN – 1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Laboratorij VIII.
– preiskava 7 S,P-CRP: 1,782.428,27
SIT z DDV; 1,782.428,27 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
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– skupina 4: papir EKG, termo: Cardio
Trade d.o.o., Peričeva 19, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 5,185.958,84 SIT,
– skupina 4: 717.588,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
6,159.520
SIT,
5,185.958,84 SIT,
– skupina 4: 717.588,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto

– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– rok plačila (10% delež),
– rok dobave (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ENSICO d.o.o., Savska c. 3, 1000 Ljubljana, s proizvajalcem
Nu-Lec Industries pty.
7. Pogodbena vrednost: 74,704.344
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb,
od tega so 3 pravilne in 2 neprimerni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,545.200 SIT (brez DDV),
62,253.620 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 29. 11. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
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s pogajanji brez predhodne objave po 1.
točki 20. člena ZJN – 1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46738; Uradni list RS, št. 38 z
dne 18. 5. 2001, Ob-48650.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 218/01
Ob-82829
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material po skupinah: 1. pisarniški material; 4. papir EKG, termo;
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: pisarniški material: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,

Vrsta blaga

Programska oprema

Licenca

MS Office XP Pro
Slovenski NL licenca
MS Office XP Pro
Slovenski NL-CD za inštalacijo
MS Office 2000 Slovenski CD za inštalacijo
MS Projekt 2002 ENG
OLP NL licenca
MS Projekt 2002 ENG
OLP NL - CD za inštalacijo
MS Visio 2002 ENG Standard
OLP NL licenca
MS Visio 2002 ENG
Standard - CD za inštalacijo

Medij
Medij
Licenca
Medij
Licenca
Medij

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis,
d.o.o., Parmova 51, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,704.626
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,704.627,60 SIT, 4,704.626 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 3310-6/2002ZP8-0202
Ob-82830
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

Količina

Kraj dobave

30

Maribor

1

Maribor

1

Maribor

3

Maribor

1

Maribor

3

Maribor

1

Maribor

Št. 3742/02
Ob-82866
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža vakumskih odklopnikov s krmilnimi omaricami za zunanjo montažo ter vključitev v obstoječi
sistem vodenja v obdobju 2002/2003
– 10 kom. vakumskih odklopnikov 20
kV krmilno omarico za zunanjo montažo.
Kraj dobave je področje javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d. – dogovorjene
mikrolokacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

Št. 10/02
Ob-82870
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava poltovornega vozila na električni pogon.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo za dobavo
poltovornega vozila na električi pogon se
ne odda, ker ni bilo predložene nobene
primerne ponudbe.
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: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 90-91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79585.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Snaga d.o.o.
Št. 12/02
Ob-82871
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 5. 11. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi št.
200, II. nadstropje.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava nakladača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena brez davka 60 točk,
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garancijski rok 10 točk, dobavni rok 10
točk, specializirano osebje za servisiranje
stroja, opremljenost servisne delavnice in
zaloga rezervnih delov 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtek, d.o.o., Pod jelšami 10, Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 45,472.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,253.800 SIT, 45,472.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002, Ob-78878.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Snaga d.o.o.
Št. 68
Ob-82875
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava službene obleke po meri:
zimske hlače 1628 kosov, nepremočljive
hlače z naramnicami in termo podhlačami
34 kosov, bunde 70 kosov, zimska kapa
817 kosov, nepremočljive zaščitne hlače
55 kosov, letna jakna 783 kosov, letne hlače 1147 kosov, letne hlače s snemljivimi
hlačnicami 1318 kosov, letna kapa 780 kosov, letna krila 6 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ponudnik ni bil izbran samo ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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: 29. 11. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 65
Ob-82876
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 6 namiznih žigosnih strojev in stoječi žigosni stroj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena po sklopu.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AT Avtotehna BIRO
d.o.o., Celovška 175, 1000 Ljubljana in
Gram Commerce d. o. o., Borštnikova 88,
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: AT Avtotehna
5,855.340 SIT brez DDV in Gram Commerce d. o. o., 3,810.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop najvišja vrednost 10,103.958
SIT brez DDV, najnižja vrednost 5,855.340
SIT brez DDV, za II. sklop najvišja vrednost
3,895.070 SIT brez DDV in najnižja vrednost
2,731.330 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Ob-82925
1. Naročnik: Zavod ŠRC Tivoli.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: stroj za glajenje ledu, Ljubljana, Celovška 25.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 80,
– garancijski rok 20.
6. Ime in naslov dobavitelja ki mu je
naročilo dodeljeno: Hydro Plan Inženiring
d.o.o., Tbilisijska 89, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,840.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,188.000 SIT, 18,840.000 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: 2. 12. 2002.
Zavod ŠRC Tivoli
Št. 04-262/02-I/02
Ob-83036
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
2. Naslov naročnika: Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, tel. 05/66-32-100, telefaks
05/66-32-102.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja navigacijskega simulatorja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Transas, Portsmouth
PO3 5 JN, VB.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.045 tolarjev.
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: 2. 12. 2002.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za pomorstvo
Št. 1/20001
Ob-83047
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002 in 25. 10.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: režijski, pisarniški, tekstilni in drugi
material, kraj dobave: Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
v skupinah od 1 do 6 je bila najnižja ponudbena vrednost za posamezno skupino blaga, v skupini 8 pa najnižja cena posameznega artikla.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1 (PVC in polietilenski material): BODO – Uroš Dolinšek s.p., Polzela
42/b, 3313 Polzela,
– skupina 2 (pisarniški material): Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska c.
121, 1113 Ljubljana,
– skupina 3 (obrazci): DZS, založništvo
in trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
– skupina 4 (tiskovine Splošne bolnišnice Celje): Grafika Gracer d.o.o., Lava 7/b,
3000 Celje,
– skupina 5 (tekstilni izdelki): Nitka – šivalnica, Ana Špat s.p., Jamova 2/b, 3000
Celje,
– skupina 6 (režijski material): Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
– skupina 8 (papirna konfekcija):
– Europap d.o.o., Cesta v Šmartno
5, 1000 Ljubljana, za artikle pod zap. št. 1,
3, 7 in 14,
– Paloma d.d. Sladki vrh, Sladki vrh
1, 2214 Sladki vrh, za artikle pod zap. št. 2,
8, 9 in 10,
– Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže, za artilke pod zap. št. 4, 5, 12
in 13,
– Valtex & Co. d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana, za artikla pod zap.
št. 6 in 11.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo odvisna od konkretnih nabav.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
12,510.916
SIT,
5,427.370 SIT.
– skupina 2: 6,759.047,11 SIT,
6,301.878,34 SIT,
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,935.380 SIT, 30,910.988,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 11. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost z DDV je 66,875.721 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
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– skupina 3: 1,184.154,15 SIT,
947.482,64 SIT,
– skupina 4: 7,458.282,90 SIT,
– skupina
5:
29,817.150
SIT,
24,673.500 SIT,
– skupina
6:
1,251.450
SIT,
572.560,50 SIT,
– skupina 8:
– zap. št. 1: 41,250.000 SIT, 200.000
SIT,
– zap. št. 2: 118.500 SIT, 31.500 SIT,
– zap. št. 3: 1,260.000 SIT, 489.300
SIT,
– zap. št. 4: 81.600 SIT, 465 SIT,
– zap. št. 5: 326.400 SIT, 1.860 SIT,
– zap. št. 6: 1,945.000 SIT, 606.000
SIT,
– zap. št. 7: 240.000 SIT, 106.248 SIT,
– zap. št. 8: 407.000 SIT, 42.500 SIT,
– zap. št. 9: 1,627.500 SIT, 1,039.500
SIT,
– zap. št. 10: 110.950 SIT, 54.862 SIT,
– zap. št. 11: 1,811.250 SIT, 37.800
SIT,
– zap. št. 12: 2,531.280 SIT, 84.000
SIT,
– zap. št. 13: 3,112.200 SIT, 105.600
SIT,
– zap. št. 14: 179.010 SIT, 120.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 5. 4.
2002, Ob-66840.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Celje

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. 13/02
Ob-82589
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba odplinjanja odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju
– faza II in III.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HIS d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
30,910.988,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: pet.

Št. 351-05-38/2002
Ob-82612
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Upravne enote Ajdovščina-ponovitev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj
največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika, da
je v preteklem bilančnem obdobju posloval
s čistim dobičkom – do 5 točk;
4. splošni garancijski rok za izvedena
dela – do 0,2 točke za vsak mesec daljši
garancijski rok od zahtevanega, vendar največ za 24 mesecev do 4,8 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Final d.d., Cesta 25. junija 1/f, Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
79,636.700,08 SIT z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 101,038.366,13 SIT, 79,636.700,08
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 5/02
Ob-82676
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-96-00.
3. Datum izbire: 13. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: postavitev in priključitev
tretjega plinskega motorja z generatorjem na odlagališču Barje v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP, d.d., Dunajska 7,
Ljubljana.

Št. 35101-0183/2002-46/13 Ob-82717
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-156.
3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova lokalne ceste
183050 Goriče-Trstenik-Bašelj-Zg. Bela-Preddvor od odcepa za Babni vrt do
občinske meje v dolžini 750 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: nesprejemljive ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 139,997.071,39 SIT, 138,014.492 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Mestna občina Kranj
Št. 34404-00021/2002
Ob-82722
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta
14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35, e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija občinske
ceste v občini Sv. Jurij ob Ščavnici v letu
2002-II.
Obnova občinske javne poti Stanetinci v skupni dolžini 1.150 m in širini
vozišča 3 m + 2x0,5 m bankin).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 95 točk, garancijska
doba 5 točk; izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CP Maribor, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 26,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,746.527 SIT, 26,400.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 640-66/02/17
Ob-82730
1. Naročnik: Občina Žiri.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 2,
4226 Žiri, tel. 04/50-50-700, faks
04/51-50-444, e-mail: obcina.ziri@siol.net.
3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka vrtca
in adaptacija starega vrtca pri OŠ Žiri,
Žiri.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje Tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220 Škofja
Loka.
7. Pogodbena vrednost: 129,367.819
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 (od teh
ena nepravočasna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,806.516 SIT brez DDV,
107,052.994 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Občina Žiri

Ob-82926
1. Naročnik: Zavod ŠRC Tivoli.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija upravne
stavbe, vzhod-zahod.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila:
– cena 70,
– garancijski rok 10,
– reference 20.
6. Ime in naslov izvajalca ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
379,249.688,92 SIT (z DDV).
8. Vrednost ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 34%.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
418,136.768,24
SIT,
379,249.688,92 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. 12. 2002.
Zavod ŠRC Tivoli

ZJN-15.S

Št. 30/2002
Ob-82838
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor,
faks
02/33-27-661,
tel.
02/33-13-551.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja zbirnega centra
Tezno – gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja
in kanalizacija, kraj izvedbe Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 75%, rok
dokončanja del 10%, reference 10%, plačilni pogoji 5%; izbran je bil ponudnik, ki je
po opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis inženiring d.d., Letališka c. 33, 1110 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
59,743.699,41 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,397.312 SIT z vključenim DDV,
59,620.142,03 SIT z vključenim DDV.

Ob-82965
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba izgradnje Čistilne naprave Šmartno ob Paki - I. faza,
1500 PE.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnješa ponudba je
najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška
c. 1, 3320 Velenje in SGP Tehnik d.d.,
Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena
vrednost:
128,827.404,04 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: v skladu z “Dogovorom v sodelovanju”, ki je del ponudbene
dokumentacije.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
176,598.464,42
SIT,
128,827.404,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

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
Popravek
V obvestilu o oddaji naročila za storitev
popravila mesta puščanja v bazenu za izrabljeno gorivo v NEK, Nuklearne elektrarne
Krško, d.o.o., objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 96-97 z dne 15. 11. 2002,
Ob-80990, Št. 4803, se 10. točka popravi
in pravilno glasi:
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: EUR 248.100 in USD 217.600.
Uredništvo
Št. 042/2002-3
Ob-82586
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predrevizije, revizije in posamezna svetovanja na
RTV Slovenija za dobo treh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 50 točk,
svetovanje 10 točk, reference 40 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker naročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.
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: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 462-02/129-5/2002
Ob-82590
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
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Ob-82678
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Visoka
šola za zdravstvo.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
26a, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-11-11,
faks 01/300-11-19, dekanat@vsz.uni-lj.si.
3. Datum izbire: 4. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZR, PZI
za II. fazo objekta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: natančna merila za dodelitev naročila so bila navedena v razpisni dokumentaciji (ponudbena cena, reference).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Studio Locus projektiranje in svetovanje, d.o.o., Pražakova 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,500.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,500.000 SIT z DDV in 34.600.000
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: 27. 11. 2002.
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Geodetska uprava Republike Slovenije
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4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje storitev hrambe, prevoza (vleke), prodaje in
uničevanja vozil, ki so carinsko blago
(druge storitve, priloga I B – storitve, št. 27).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh
samostojnih ponudb, zato v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN-1 ni izbral najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
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: 26. 11. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad
Št. 046/2002-1
Ob-82598
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditev
in dograditev računalniške opreme Alpha in linijskih tiskalnikov, ter pripadajoče sistemsko konfiguriranje te opreme za potrebe naročnika RTV Slovenija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica 7,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: mesečni pavšal 1,158.571,20 SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,274.428,32 SIT, 1,158.571,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za pogarancijsko vzdrževanje opreme Alpha in linijskih tiskalnikov v
odprtem postopku ni prejel dveh pravilnih
ponudb. Odprti postopek je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002.
Zato je naročnik izvedel postopek s pogajanji po predhodni objavi. Izbran je bil le ponudnik za sklop 1: pogarancijsko vzdrževanje, nadgraditev in dograditev računalniške
opreme Alpha. Za sklop 2: pogarancijsko
vzdrževanje, nadgraditev in dograditev linijskih tiskalnikov ponudnik ni bil izbran, ker je
prispela le ena ponudba.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 90425-10/2002-11
Ob-82681
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
01/478-48-34; Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana; faks 01/431-80-06.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pripravljalna dela ter zajem dopolnitev in sprememb pri izdelavi državne topografske
karte v merilu 1: 50 000 (DTK 50) in izdelavi vojaške topografske karte v merilu 1: 50 000 (VTK 50).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (do 60 točk), izvedbeni rok (do 20 točk), izkušnje in reference
ponudnika (do 10 točk), izkušnje nosilcev
ključnega osebja (do 10 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,970.100
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,128.000 SIT, 25,970.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 980-26/98
Ob-82682
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: Tržaška 16, 1000
Ljubljana.
3. Daum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
in podpora obstoječega rač. sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VLS Computers d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 17,520.000
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: drugi odst. 20. čl. ZJN.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave pred/hodnega razpisa:
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2002.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 1022/2002
Ob-82766
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-98-07,
faks
02/550-98-06, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi
osnovnošolskih otrok OŠ Grad v Občini
Grad v šolskih letih 2002/2003 in
2003/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji, kakovost in organizacija ponujene storitve, reference ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtobusni promet Murska Sobota, d.d., Bakovska ulica 29/a,
9000 Murska Sobota, ki bo opravljal dnevne prevoze osnovnošolskih otrok za ceno
317,18 SIT/km (z DDV).
7. Pogodbena vrednost: /
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. Številke objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Občina Grad
Št. 10363/02
Ob-82862
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
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2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. Sanacija zemljišč na poljedelskih
kompleksih v k.o. Ljutomer in k.o. Stročja vas, LI Ljutomer-Ormož,
2. Vzdrževalna dela na kmetijskem
zemljišču “Lavtar” in gramoziranje poljskih poti na “Glinci”, LI Slovenj Gradec,
3. Vzdrževalna dela na melioracijskih
kompleksih Ivanjševci, Apaško polje, Beli kamen, LI Gornja Radgona,
4. Gramoziranje cest na kompleksih
“Šetarova” in “Čagona”, LI Maribor,
5. Gramoziranje cest na kompleksih
“Nebova” in “Pekre”, LI Maribor,
6. Sanacija kmetijskih zemljišč k.o.
Selce, LI Maribor,
7. Vzdrževalna dela na melioracijskem območju KG Lendava, ter gramoziranje ceste v k.o. Lendava, LI Murska
Sobota,
8. Sanacija vinograda Kovača vas, LI
Slovenska Bistrica,
9. Sanacija dovozne poti Črešnjevec
in Pretrež, LI Slovenska Bistrica,
10. Agromelioracije HMS Poljskava,
LI Slovenska Bistrica,
11. Ureditev dostopa do kmetijskih
površin v Janežovcih, LI Ptuj,
12. Agromelioracije Veliki vrh, LI Ptuj,
13. Agromelioracije Zavrč, LI Ptuj,
14. Agromelioracije Krčevina pri Vurbergu, LI Ptuj,
15. Agromelioracije Pongerci, LI Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. naročnik ni izbral izvajalca, samo ena
ponudba,
2. AGM Nemec Primož, Sedraž 3, Laško,
3. Alfred Gorički s.p., Lutverci 43, Apače,
4. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,
5. AGM Nemec Primož, Sedraž 3, Laško,
6. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,
7. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,
8. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,
9. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,
10. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,
11. AGM Nemec Primož, Sedraž 3, Laško,
12. AGM Nemec Primož, Sedraž 3, Laško,
13. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,
14. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,
15. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače.
7. Pogodbena vrednost:
2. 1,700.000 SIT,
3. 1,662.000 SIT,
4. 1,863.000 SIT,
5. 390.000 SIT,
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6. 1,306.800SIT,
7. 4,919.376 SIT,
8. 3,900.000 SIT,
9. 1,380.000 SIT,
10. 5,940.000 SIT,
11. 480.000 SIT,
12. 990.000 SIT,
13. 1,392.000 SIT,
14. 504.000 SIT,
15. 390.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 1,
2. 3,
3. 2,
4. 5,
5. 5,
6. 3,
7. 2,
8. 5,
9. 5,
10. 5,
11. 3,
12. 3,
13. 3,
14. 2,
15. 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 1,972.817 SIT, 1,972.817 SIT,
2. 2,950.000 SIT, 1,700.000 SIT,
3. 3,740.287 SIT, 1,662.000 SIT,
4. 2,532.300 SIT, 1,863.000 SIT,
5. 1,314.000 SIT, 390.000 SIT,
6. 3,318.792 SIT, 1,306.800 SIT,
7. 5,250.000 SIT, 4,919.376 SIT,
8. 6,019.704 SIT, 3,900.000 SIT,
9. 2,072,400 SIT, 1,380.000 SIT,
10. 12,071.340 SIT, 5,940.000 SIT,
11. 826.361 SIT, 480.000 SIT,
12. 1,556.909 SIT, 990.000 SIT,
13. 1,900.000 SIT, 1,392.000 SIT,
14 1,064.261 SIT, 504.000 SIT,
15. 517.176 SIT, 390.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Št. 10387/02
Ob-82863
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. Melioracija v Moravčah, Lok. izp.
Domžale,
2. Melioracija v k.o. Negastrn, Lok.
izp. Domžale,
3. Obnova poljske poti Dobravnica,
Lok. izp. Ljubljana,
4. Obnova poljske poti Rakova jelša,
Lok. izp. Ljubljana,
5. Agromelioracija Bistra Lok. izp. Vrhnika,
6. Melioracija Gornje Ložine, lok. izp.
Kočevje.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Agm Nemec Primož s.p.,Sedraž 3,
Laško,
2. Agm Nemec Primož s.p.,Sedraž 3,
Laško,
3. Strobus d.o.o., Padež 4, Borovnica,
4.Strobus d.o.o., Padež 4, Borovnica,
5. Agm Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,
6. Lesdog d.o.o., Cesta v log 14, Kočevje.
7. Pogodbena vrednost:
1. 390.000 SIT,
2. 510.000 SIT,
3. 1,044.000 SIT,
4. 1,776.000 SIT,
5. 3,100.000 SIT,
6. 572.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 3,
2. 3,
3. 5,
4. 5,
5. 6,
6. 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 523.200 SIT, 390.000 SIT,
2. 748.800 SIT, 510.000 SIT,
3. 3,024.000 SIT, 1,044.000 SIT,
4. 3,351.600 SIT, 1,776.000 SIT,
5. 4,428.000 SIT, 3,100.000 SIT,
6. 572.000 SIT, 572.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo pod 2. točko je oddano v
skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 20002.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Št. 9868/02
Ob-82864
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. Vzdrževalna dela na kmetijskem
kompleksu Triban-Dolina pri Kopru,
2. Vzdrževalna dela na poljski poti do
kmetijskega kompleksa Markovec,
3. Vzdrževalna dela na akumulaciji
Sermin,
4. Poljska pot nad Pradisiolom pri Kopru,
5. Poljska pot na kmetijskem kompleksu Gordia pri Kopru,
6. Vzdrževanje poljske poti Bardine
in ureditev odvodnjavanja,
7. Vzdrževanje poti na Prvaškem polju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
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1. 3,028.800 SIT,
2. 405.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 3,
2. 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 3,249.000 SIT, 3,028.800 SIT,
2. 405.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo pod 2. točko je oddano v
skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

ostali filatelistični izdelki: 110.000 ovitkov
prvega dne brez znamk, izdelava ovitka prvega dne - lepljenje znamke, bloka - tisk
žiga na ovitku, 5000 kosov ovitek z ilustracijo, brez znamk, 2,800.000 kosov redne
dopisnice, 25.000 kosov ilustrirane dopisnice z znamko, 10.000 kosov dotisk na
dopisnici, 10.000 kosov dopisnica razglednica, 400.000 kosov – pisma s pisemskim papirjem, 100.000 kosov pisma z barvnim pisemskim papirjem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost po posameznem sklopu.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za tiskanje znamk v letu
2003 se izbere ponudnik DELO Tiskarna
d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
123,170.350 SIT brez DDV.
7. Pogodbena vrednost: 123,170.350
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja vrednost 156,145.430 SIT
brez DDV in najnižja vrednost 123,170.350
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,
2. Rajko Markovič s.p., Polje 30/b, Izola,
3. Rajko Markovič s.p., Polje 30/b, Izola,
4. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana,
5. Rajko Markovič s.p., Polje 30/b, Izola,
6. DMD d.o.o., Sv. Anton 9, Pobegi,
7. Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, Tolmin.
7. Pogodbena vrednost:
1. 4,744.984,80 SIT,
2. 3,000.000 SIT,
3. 3,600.000 SIT,
4. 994.143,60 SIT,
5. 3,240.000 SIT,
6. 5,728.800 SIT,
7. 2,390.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 6,
2. 6,
3. 7,
4. 5,
5. 6,
6. 6,
7. 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 6,598.000 SIT, 4,744.984,80 SIT
2. 4,680.000 SIT, 3,000.000 SIT
3. 6,600.000 SIT, 3,600.000 SIT
4. 2,080.009 SIT, 994.143,60 SIT
5. 6,000.000 SIT, 3,240.000 SIT
6. 10,118.470 SIT, 5,728.800 SIT
7. 9,394.588,60, 2,390.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Št. 10364/02
Ob-82865
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. Melioracije, sanacije in vzdrževanje kmetijske infrastrukture na območju
LI Krško,
2. Vzdrževanje kmetijske infrastrukture na območju LI Žalec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. HPG Brežice d.o.o., Gornji lenart
28 a, Brežice,
2. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško.
7. Pogodbena vrednost:

Št. 051/2002
Ob-82872
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pravna storitev v zvezi davčnim postopkom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji v
skladu s 3. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Damjan Pavlin, Koroška
2/II, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: plačevanje po
odvetniški tarifi po dejansko opravljeni storitvi.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po odvetniški tarifi.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je za izvedbo javnega naročila pridobil pozitivno mnenje Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 51
Ob-82877
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje
znamk in ostalih filatelističnih izdelkov:
I. sklop (1,000.000 kosov rednih poštnih
znamk - prvi natis, od 40,000.000 do
50,000.000 kosov rednih poštnih znamk ponatis, II. sklop 3,060.000 kosov priložnostnih poštnih znamk, III. sklop 100.000
kosov znamk - “dišeči“ tisk, IV. sklop znamke na samolepilnem papirju - natisnjene v
zvežčih 4,440.000 kosov znamk, V. sklop

Št. 44
Ob-82878
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično in
tehnično varovanje, številka kategorije
1 in 23.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 45 točk, reference 20
točk in ISO standard 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I. za poslovno enoto Celje: Efekt Slovenj Gradec, II. za poslovno
enoto Koper: G 7 Ljubljana, III. za poslovno
enoto Kranj: Varnost Kranj, IV. za poslovno
enoto Ljubljana: Varnost Kranj, V. za poslovno enoto Maribor: Efekt Slovenj Gradec, VI. za poslovno enoto Murska Sobota:
Varnost Kranj, VII. za poslovno enoto Nova
Gorica: Varnost Kranj, VIII. za poslovno enoto Novo mesto: G7 Ljubljana, IX. za poslovno enoto Poštni logistični center: G7 Ljubljana in X. za upravo družbe: Sintal Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost mesečnega prenosa za objekt po PE brez DDV: PE Celje najvišja
3.500 SIT in najnižja vrednost 3.000 SIT,
PE Koper najvišja 3.400 SIT in najnižja vrednost 2.400 SIT, PE Kranj najvišja 4.000
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SIT in najnižja vrednost 2.800 SIT, PE Ljubljana najvišja 4.700 SIT in najnižja vrednost
2.800 SIT, PE Maribor najvišja 4.300 SIT in
najnižja vrednost 3.000 SIT, PE Murska Sobota najvišja 4.300 SIT in najnižja vrednost
2.800 SIT, PE Nova Gorica najvišja 20.500
SIT in najnižja vrednost 2.800 SIT, PE Novo
mesto najvišja 3.200 SIT in najnižja vrednost 2.980 SIT, PLC Ljubljana najvišja
18.000 SIT in najnižja vrednost 2.000 SIT
in uprava najvišja 10.000 SIT in najnižja vrednost 2.000 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: 29. 11. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 26030-5/2002
Ob-82910
1. Naročnik: Ministrstvo za informacijsko
družbo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za informacijsko družbo, Ljubljana, Langusova
4, tel. 01/478-83-47, faks 01/478-83-75.
3. Datum izbire: 18. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: najem določenih prostorov v Grand hotel Union d.d.,
z namenom izvedbe ministrske konference,
vse s pripadajočo tehnično opremo, v obsegu, roku in na način, določenim s pogodbo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, število, velikost in ustrezna tehnična opremljenost potrebnih prostorov za konferenco.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grand hotel Union d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
14,839.804,48 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 3350-14/2002
Ob-82911
1. Naročnik: Ministrstvo za informacijsko
družbo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za informacijsko družbo, Ljubljana, Langusova
4, tel. 01/478-83-47, faks 01/478-83-75.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvoj aplikativnih in sistemskih rešitev ter infrastrukture za izvajanje projekta Trade Point Slovenija 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– program del,
– reference: aktivno sodelovanje ali vodenje enakih ali podobnih projektov oziroma nalog, ki so predmet razpisa,
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– cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ličer Solution, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 36,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 20/02
Ob-82914
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna dela, za skupino 5 – elektroinštalaterstvo –
obnovitev elektroinstalacij – razsvetljava
male konferenčne predavalnice v Kirurški
stolpnici, Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektra, d.d., Kočevarjeva ul. 11, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,399.103,60
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,795.796
SIT
z
DDV,
2,399.103,60 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 15.
11. 2002 do 15. 12. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 21/02
Ob-82915
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 7 – inštalaterstvo – zamenjava ventilov za hlajenje pri klimatskih enotah – MFT II v Splošni bolnišnici
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: strojne inštalacije v gradbeništvu in poslovne storitve Zvonko Gmajner,
s.p., Sele pri Polskavi 15, 2331 Pragersko.
7. Pogodbena vrednost: 4,239.682,02
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,512.256,34 SIT z DDV;
4,239.682,02 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 18.
11. 2002 do 18. 12. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 19/02
Ob-82916
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 7-inštalaterstvo-zamenjava ventilov hladilne centrale-MFT II v
Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strojne inštalacije v gradbeništvu in poslovne storitve Zvonko Gmajner, s.p., Sele pri Polskavi 15, 2331 Pragersko.
7. Pogodbena vrednost: 5,817.420 z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,180.645 SIT z DDV; 5,817.420
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 15.
11. 2002 do 15. 12. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 18/02
Ob-82917
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
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3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 1 – slikopleskarstvo –
slikopleskarska dela na Oddelku za porodništvo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RAL BAR ter soboslikarstvo in pleskarstvo Alfred Topler, s.p., Roška 3a, 2105 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 5,470.252,80
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,251.752,80 SIT z DDV;
5,470.252,80 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 30.
10. 2002 do 30. 11. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56, z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 400-07-7/2002
Ob-82966
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava poročila o vplivih na okolje za: sanacijo in
izgradnjo visokovodnih nasipov - levi
breg Mure na odseku Dokležovje–Kučnica od km 36+700 do km 52+550 in
desni breg Mure na odseku Cven–Vučja
vas od km 8+965 do km 20+975.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo najnižja cena. Po
vnaprej določenem merilu je v postopku ocenjevanja izbrani ponudnik bil najugodnejši.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aquarius, ekološki inženiring d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,664.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:. /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,220.160 SIT – z DDV in
11,664.000 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: 2. 12. 2002.
Agencija RS za okolje
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dela, za skupino 2 – zidarstvo – gradbena dela – deponija smeti v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Herman Vocovnik, s.p., Lackova 17a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,197.235,60
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,357.423,60 SIT z DDV;
3,197.235,60 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od
30. 10. 2002 do 30. 11. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 17/02
Ob-82918
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 2 – talne obloge – polaganje talnih oblog v mali konferenčni
predavalnici v Kirurški stolpnici v Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aktual, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 27, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,405.500 z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,539.900 SIT z DDV; 1,405.500
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 30.
10. 2002 do 30. 11. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 16/02
Ob-82919
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

Št. 70/02
Ob-82935
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-60, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 27. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija rezervoarjev za skladiščenje mazuta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za sanacijo rezervoarjev za skladiščenje mazuta se zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz
razloga, ker naročnik v razpisnem roku ni
prejel dveh samostojnih pravilnih ponudb
od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko
nepovezanih ponudnikov. Postopek oddaje
predmetnega javnega naročila se ponovi
pod enakimi pogoji z upoštevanjem vseh
zakonskih rokov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: 29. 11. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 351-01-22/02
Ob-82967
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.
3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava tehnične dokumentacije (PGD, PZI) za »Regijsko odlagališče odpadkov Orehovška
Brda–Postojna«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo: reference, ponudbena cena, način in rok plačila; izbrani ponudnik je dosegel največje število točk (95,22 od 100
možnih).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 77,740.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 94,480.400 SIT, 77,740.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Stran

8294 / Št. 106 / 6. 12. 2002

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Občina Postojna
Št. 11/02-858
Ob-82968
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 8 (NM).
5. Merila za dodelitev: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robert s Elektronik
d.o.o., Novomeška 79, 8351 Straža pri Novem mestu.
7. Pogodbena vrednost: 37,927.560
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,570.793 SIT, 38,467.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/02-856
Ob-82969
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 5 (PT).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad d.d., Zagrebška
30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 29,833.680
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,833.172 SIT, 73,501.440 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: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/02-041
Ob-82970
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 20. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 1, 2, 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Javna razsvetljava d.d.,
Litijska 263, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 129,174.479
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1 – 47,744.904 SIT, sklop 2 –
52,564.884 SIT, sklop 3 – 52,115.700 SIT,
sklop 1 – 41,993.040 SIT, sklop 2 –
44,421.960 SIT, sklop 3 – 45,045.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/02-860
Ob-82971
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 9 (KR).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vigred d.o.o., Milje 44,
4212 Visoko.
7. Pogodbena vrednost: 33,801.384
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,264.833 SIT, 45,045.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/02-859
Ob-82972
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlob-

no-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 7 (MS).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elsa d.o.o., Šlebingerjev
breg 5, 9000 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 30,263.769
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,436.203 SIT, 72,512.529 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/02-861
Ob-82973
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 6 (CE).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrosignal Celje d.o.o.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 44,669.220
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,675.486 SIT, 45,497.920 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/02-862
Ob-82974
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno-signalnih naprav na državnih cestah
na območju sklopa 4 (MB).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis NG Maribor, Lavričeva 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,896.108
SIT.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

cija ceste R2-438/1306 Šentilj – Trate«.
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: 3,973.954 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,161.480 SIT, 3,973.954 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,267.376 SIT, 89,948.317 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: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 10/02
Ob-82975
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
na cesti R2-411/1429 Dobro polje od
km 4+720 do km 5+650.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 831.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 945.300 SIT, 785.124 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 14/02
Ob-82976
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
na cesti R1-211/0211 Naklo – Kranj –
Jeprca od km 0+000 do km 0+450«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Irma d.o.o. Slovenčeva
95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,031.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,411.200 SIT, 1,031.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 15/02
Ob-82977
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Rekonstrukcija ceste Ribče – Litija«.
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: 2,670.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,829.710 SIT, 2,670.960 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 16/02
Ob-82978
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R1-220/1134 Krško – Brežice«.
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: 618.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 912.000 SIT, 618.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 17/02
Ob-82979
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Rekonstruk-

Št. 18/02
Ob-82980
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Modernizacija ceste RT-909/1128 Vresje – Sorica«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI-ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,534.466
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,721.550 SIT, 1,534.466 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 19/02
Ob-82981
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Rekonstrukcija križišča G2-107 Podplat«.
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: 2,612.976
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,877.911 SIT, 2,612.976 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 20/02
Ob-82982
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Kontrolne
preiskave asfaltov sanacij vozišč«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZAG, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,843.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,400.083 SIT, 14,843.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 21/02
Ob-82983
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Ureditev ceste skozi Bilje«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,474.754 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,805.701 SIT, 1,474.754 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 22/02
Ob-82985
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Rekonstrukcija ceste R3-615/5736 Vogrsko Volčja
Draga«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,690.279
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,106.387 SIT, 1,690.279 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 23/02
Ob-82986
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste skozi Stari Log«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,194.562
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,283.790 SIT, 1,194.562 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 24/02
Ob-82987
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. 8. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Modernizacija ceste Zavratec – Bučka«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,553.838 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,854.675 SIT, 2,553.838 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 25/02
Ob-82988
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Ureditev ceste R3-667/1385 Šmarješke Toplice«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,569.866
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,838.640 SIT, 1,569.866 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 26/02
Ob-82989
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Ureditev križišča Zbure«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,570.397
SIT.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Gradnja križišča v Ravnah cesta R1-226 (pri Lipi)«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 833.280 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,004.904 SIT, 833.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,778.534 SIT, 1,570.397 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 27/02
Ob-82990
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: 30. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Ureditev ceste skozi Log pri Sevnici«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Irma d.o.o., Slovenčeva
95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,164.540 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,490.509 SIT, 1,164.540 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 28/02
Ob-82991
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: 30. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Obnova ceste R3-701/1430 Rogla – Padešk Vrh«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,367.520
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,573.806 SIT, 4,367.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

Št. 29/02
Ob-82992
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Gradnja
krožnega križišča R1-211 v Medvodah«.
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: 3,888.720
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,026.033 SIT, 3,888.720 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 31/02
Ob-82993
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R1-230/1310 v Ljutomeru (Jeruzalemska cesta)«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Irma d.o.o., Slovenska
95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 801.948 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 836.086 SIT, 801.948 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 32/02
Ob-82994
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.

Št. 35/02
Ob-82996
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Ureditev ceste Kočevje – Dolga vas – Livold«.
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: 1,283.910
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,500.794 SIT, 1,283.910 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 36/02
Ob-82997
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R2-404/1379 Podgrad – Ilirska
Bistrica«.
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: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,427.280
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,548.271 SIT, 1,427.280 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 37/02
Ob-82999
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste G1-6/0343 Ilirska Bistrica – Jelšane«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 741.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 960.086 SIT, 741.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 38/02
Ob-83000
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. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Križišče
Kranj vzhod na G2-104/1136 Kranj –
Sp. Brnik v 1+700«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Igmat d.o.o., Polje 351,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,168.193
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,221.600 SIT, 1,168.193 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 39/02
Ob-83001
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
brežin »Šmihel« na cesti R1-216/1175
Krka-Žužemberk od km 9.500 do km
10.500«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Igmat d.o.o., Polje 351,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 279.986 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 300.480 SIT, 279.986 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 40/02
Ob-83002
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu in brežine »Tirosek« na cesti
R1-225/1085 Črnivec – Radmirje«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 800.880 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 925.646 SIT, 800.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 41/02
Ob-83003
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: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu »Malahorna III« na cesti
R3-700/1272 Sl. Konjice – Oplotnica v
km 4.100.
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, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 449.064 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 601.440 SIT, 449.064 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 42/02
Ob-83004
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu »Žaga« na cesti R1-225/1084
Stahovica – Črnivec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Igmat d.o.o., Polje
351, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 731.112 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 759.312 SIT, 731.112 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
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3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R1-213 Pudob-Babno polje«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,807.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,813.440 SIT, 1,807.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

7. Pogodbena vrednost: 810.720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 883.043 SIT, 810.720 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 43/02
Ob-83005
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: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu »Vareja« (Leskovec) na cesti
R3-690/1235 Tržec-Zg. Leskovec v km
8.060«.
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: 251.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 442.560 SIT, 251.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 44/02
Ob-83006
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. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Modernizacija ceste Šentvid – Šoštanj cesta
R2-425/1266 od km 3+735 do km
4+770«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Irma d.o.o., Slovenčeva
95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,702.380
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,262.270 SIT, 1,702.380 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 45/02
Ob-83007
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.

Št. 46/02
Ob-83008
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste Cerkno – Novaki«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 821.006 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 919.204 SIT, 821.006 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 47/02
Ob-83009
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
usadov brežin, zidov in vozišča na cesti
R3-610/1371 Sp. Idrija – Žiri«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.

Št. 48/02
Ob-83010
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu »(Šmartno v Brdih)« na cesti
R2-402/1465 Gonjače-Dobrovo v km
1.570.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis TEO d.o.o., Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 510.720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 557.572 SIT, 510.720 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 49/02
Ob-83011
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Ureditev ceste R3-710/1292 Sp. Duplek – Zg. Duplek – Dvorjene«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Irma d.o.o., Slovenčeva
95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,077.358
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,551.402 SIT, 3,077.358 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 50/02
Ob-83012
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zunanje kontrole kvalitete za »Preplastitev Postojna – Predjama cesta
RT-913/6105«.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Irma d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 930.036 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,213.680 SIT, 930.036 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 33/02-619
Ob-83014
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in
dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah – sklop 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrum Radenci,
Prešernova ul. 10, 9250 Radenci.
7. Pogodbena vrednost: 34,263.228
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,853.308 SIT, 34,263.228 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001,
Ob-54465.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 33/02-959
Ob-83016
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in
dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih
cestah – sklop 2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Signaco d.o.o., Jemčeva
21/b, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 34,189.597
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,728.552 SIT, 34,189.597 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001, Ob-54465.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 34/02-618
Ob-83018
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in
dobava cestnih smernikov za potrebe
interventne zamenjave na državnih cestah – sklop 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VAL – Plastika, Valant
s.p., Cesta v Mestni Log 71, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,056.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,423.200 SIT, 25,056.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001, Ob-54466.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 34/02-618-958
Ob-83021
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava in
dobava cestnih smernikov za potrebe
interventne zamenjave na državnih cestah – sklop 2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Meblo a+a d.o.o., Industrijska c. 1, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 25,207.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,336.800 SIT, 25,207.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001, Ob-54466.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-83097
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica; Matična sekcija arhitektov, urbanistov in
krajinskih arhitektov Inženirske zbornice Slovenije; Društvo primorskih arhitektov.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, tel. 05/335-01-41, faks 05/
302-12-33, e-mail: mestna.obcina@novagorica.si.
3. Predmet natečaja: javni anonimni
enostopenjski državni natečaj za urbanistično ureditev območja ob železniški postaji v Novi Gorici.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: natečajno gradivo natečajniki prevzemajo na Mestni občini Nova
Gorica, Oddelek za okolje in prostor, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, pri Ingrid
Šircelj, tel. 05/335-01-88, e-pošta:
ingrid.sircelj@nova-gorica.si, ali pa ga prejmejo po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: od 6. 12. 2002 dalje, vsak delovnik
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ki jih nakažejo
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4. Število udeležencev: 3.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 75-76 z dne
23. 8. 2002.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2002.
Občina Dornava

publike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l.
RS, št. 103/01, 67/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02,
80/02, 88/02), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01) ter Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, ki so bili sprejeti na
79. seji Vlade Republike Slovenije dne
14. 11. 2002

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na TRR DPA št. 04750-0000765866, pri
banki NKBM, enota Nova Gorica, s pripisom
“Natečaj – Območje ob železniški postaji”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo natečajnih del je 22. 2. 2003 do 14. ure osebno ali
po pošti (veljavnost poštnega žiga).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: natečajniki lahko dela oddajo osebno, na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Odelek za okolje in prostor, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako
“Natečaj – Območje ob železniški postaji –
Ne odpiraj”.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: /
7. Merila za ocenjevanje ponudb:
osnovni pogoj za ocenjevanje prispelega elaborata je izpolnitev razpisnih pogojev iz razpisnega gradiva. Žirija bo elaborate ocenjevala po merilih iz razpisnega gradiva.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije,
ki bo ocenjevala ponudbe: predsednik: Črtomir Špacapan – Mestna občina Nova Gorica, člani: Peter Gabrijelčič – Slovenske železnice, Boris Zrimc - Slovenske železnice,
Peter Basin – IZS-MSA, Alenka Pavlin – IZSMSA, Niko Jurca – IZS-MSA (DPA), Vinko
Torkar – IZS-MSA (DPA), namestniki: Anton
Gliha – Slovenske železnice, Bogdan Reichenberg – IZS-MSA, poročevalec: Boštjan
Hvala, skrbnik: Ingrid Šircelj – IZS-MSA
(DPA).
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: določila v gradivu.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:
1. nagrada: 3,500.000 SIT,
2. nagrada: 2,250.000 SIT,
3. nagrada: 1,350.000 SIT,
fond za odkupe: 1,920.000 SIT.
Vsi zneski so v bruto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: določila
gradiva.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da,
v skladu z razpisnim gradivom.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Mestna občina Nova Gorica

Javni razpisi
Ob-82587
Razveljavitev
razpisa za izbiro dobavitelja opreme
Standardizacija – sklop 3: Sistem za
podporo terminološkemu delu
1. Sklic objave: Ob-75541.
2. Datum objave: 19. julij 2002.
3. Program: Phare.
4. Podpisnik pogodbe: Slovenski inštitut
za standardizacijo.
5. Dodatne informacije.
Razpisni postopek za ta sklop je bil neuspešen, ker je edina prispela ponudba za
sklop 3, ki je ustrezala tehničnim zahtevam,
presegala razpoložljiva finančna sredstva.
Slovenski inštitut za standardizacijo
Ob-82588
Cancellation
of Supply Tender Procedure
Standardization – LOT 3: Terminology
Management System
1. Publication reference: Ob-75541.
2. Publication date: 19th July 2002.
3. Programme: Phare.
4. Contracting Authority: Slovenian Institute for Standardization.
5. Other information.
The tender procedure for this Lot has
been unsuccessful since the only offer submitted for Lot 3, which was technically compliant, exceeded the financial resources available.
Slovenian Institute for Standardization
Popravek

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. 300-01-515/02
Ob-82931
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 125,
2252 Dornava, tel. 02/754-01-10.
3. Opis projekta: obnovitvena dela in
preplastitve na odsekih cest na območju Občine Dornava.

Ob-83106
V javnem razpisu za sofinanciranje projektov in programov, ki se bodo izvajali v letu
2003 na področjih:
A) kulturni projekti in programi,
B) mladinski projekti in programi,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103
z dne 29. 11. 2002, Ob-82176, se:
– v 8. točki datum odpiranja ponudb pravilno glasi: sreda, 22. januarja 2003 in
– v zadnjem odstavku 10. točke telefon
pravilno glasi: 02/531-10-00.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-83099
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Re-

javni razpis
za izbor novih skladov dela in za izbor
skladov dela za nadaljevanje izvajanja
dejavnosti skladov dela v Republiki
Sloveniji za obdobje 2003 do 2004 ter
za dodelitev sredstev za izvajanje
programov aktivne politike
zaposlovanja v skladih dela v letu 2003,
razen za vključevanje novih
udeležencev, ki bodo v okviru programa
aktivne politike zaposlovanja za leto
2003 vključeni v program razreševanja
presežnih delavcev v tekstilni, oblačilni
in usnjarsko obutveni industriji
1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
namena javnega razpisa, osnovnih pogojev
in meril, po katerih se izberejo prejemniki
sredstev
Predmet javnega razpisa je:
– izbor skladov dela za obdobje 2003 do
2004, in sicer:
A) novih skladov dela in
B) skladov dela za nadaljevanje aktivnosti
skladov dela v Republiki Sloveniji, ter
– dodelitev sredstev za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja v skladih
dela v letu 2003, razen za vključevanje novih
udeležencev, ki bodo v okviru Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2003 vključeni v Program razreševanja presežnih delavcev v tekstilni, oblačilni in usnjarsko obutveni industriji.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja dejavnosti in učinkovitosti skladov dela
pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja z udeleženci skladov dela ter povezovanje socialnih partnerjev na regionalnem območju pri načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja in preprečevanja brezposelnosti.
Ciljne skupine udeležencev, ki se vključujejo v sklade dela:
– trajno presežni delavci in delavci, ki jim
je delodajalec v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) podal
odpoved pogodbe zaposlitvi, in sicer delavci, ki jim je prenehala potreba po opravljanju
določenega dela, pod pogoji iz pogodbe o
zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih
razlogov na strani delodajalca (odpoved iz
poslovnega razloga),
– potencialno presežni delavci na podlagi programa kadrovskega prestrukturiranja
podjetja.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:
A) Novi skladi dela:
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba,
ki:
– je registrirana za izvajanje dejavnosti
skladov dela v skladu z določili 53.d člena
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,
69/98 in 67/02),
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– ima v skladu z Zakonom o ustanovah
(Ur. l. RS, št. 60/95) izdano Odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o
soglasju k Aktu o ustanovitvi sklada dela kot
ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– ima poslovni načrt sklada dela s programom dela za leto 2003 in za leto 2004,
– ima dokazila, da bo v letih 2003 in
2004 vzpostavljeno sodelovanje s socialnimi in lokalnimi partnerji v regiji ali panogi, za
katero daje vlogo,
– ima vodjo – managerja sklada dela, ki
ima najmanj višješolsko izobrazbo praviloma družboslovne smeri in reference na področju dela z ljudmi, ter izkazuje poznavanje
trga delovne sile v okolju, v katerem bo
deloval sklad dela,
– poda dokazila, da imajo delavci, ki bodo v skladih dela izvajali ukrepe aktivne politike zaposlovanja, opravljen strokovni izpit
na področju zaposlovanja (v skladu z 2. členom Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov, Ur. l. RS, št. 22/99), ali pa dokazilo,
kdaj ga bodo opravljali,
– ima zagotovljene prostore za izvajanje
programov in za informacijsko pisarno.
Na razpis pod A) Novi skladi dela se
lahko prijavi tudi vlagatelj, ki v času oddaje
vloge še nima dokončno urejene registracije za izvajanje dejavnosti skladov dela, pod
pogojem, da le-to uredi naknadno v roku
največ 60 dni od roka, ki je določen za
oddajo vloge.
B) Delujoči skladi dela
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba,
ki:
– je registrirana za izvajanje dejavnosti
skladov dela v skladu z določili 53.d člena
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,
69/98 in 67/02),
– ima v skladu z Zakonom o ustanovah
(Ur. l. RS, št. 60/95) izdano Odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o
soglasju k Aktu o ustanovitvi sklada dela kot
ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– ima s strani programskega sveta sklada dela sprejet poslovni načrt sklada dela s
programom dela za leto 2003 in za leto
2004,
– ima dokazila, da bo v letih 2003 in
2004 vzpostavljeno sodelovanje s socialnimi in lokalnimi partnerji v regiji ali panogi, za
katero daje vlogo,
– ima vodjo – managerja sklada dela, ki
ima najmanj višješolsko izobrazbo praviloma družboslovne smeri in reference na področju dela z ljudmi, ter izkazuje poznavanje
trga delovne sile v okolju, v katerem deluje
sklad dela,
– poda dokazila, da imajo delavci, ki v
skladih dela izvajajo ali bodo izvajali ukrepe
aktivne politike zaposlovanja, opravljen strokovni izpit na področju zaposlovanja (v skladu z 2. členom Pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov, Ur. l. RS, št. 22/99), ali pa
dokazilo, kdaj ga bodo opravljali,
– ima zagotovljene prostore za izvajanje
programov in vzpostavljeno informacijsko pisarno.
Merila za izbor skladov dela:
A) Izbor novih skladov dela:

1.

2.
3.
4.
5.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Merilo
Maksimalno
število točk
Ocena smotrnosti ustanovitve
sklada dela, ki jo vlagatelj izkaže
s potrebami trga delovne sile
v regiji ali panogi, za katero
daje vlogo
5
Ustreznost poslovnega načrta
s programom dela
za leto 2003 in 2004
3
Vzpostavljenost sodelovanja
s socialnimi in lokalnimi partnerji
3
Reference managerja s področja
razreševanja presežnih delavcev
3
Ustrezna usposobljenost ostalih
izvajalcev (trenerji in mentor
informacijske pisarne)
v skladu dela
3
Skupaj
17

Najmanjše število točk, ki jih mora pridobiti vlagatelj, da je izbran, je 9 točk. Vlagatelj,
ki pridobi 0 točk pri merilu iz prve točke, ne
more biti izbran in se njegova vloga izključi iz
nadaljnjega ocenjevanja.
B) Izbor skladov dela za nadaljevanje aktivnosti skladov dela:
Merilo

1.

2.

3.
4.
5.

Maksimalno
število točk
Ocena smotrnosti nadaljevanja
aktivnosti sklada dela,
ki jo vlagatelj izkaže s potrebami
trga delovne sile v regiji ali panogi,
za katero daje vlogo
5
Ocena smotrnosti nadaljevanja
aktivnosti sklada dela, ki jo vlagatelj
izkaže s številom vključenih
udeležencev na dan 30. 11. 2002
3
Ustreznost poslovnega načrta
s programom dela za leto
2003 in 2004
3
Vzpostavljenost sodelovanja
s socialnimi in lokalnimi partnerji
3
Sklad je v letu 2002 dosegel 60%
izhod vključenih udeležencev
v zaposlitev oziroma je v primeru,
da je deloval na območju z višjo
stopnjo brezposelnosti
od povprečne v Republiki Sloveniji,
dosegel v letu 2002 50%
izhod udeležencev v zaposlitev
3
Skupaj
17

Najmanjše število točk, ki jih mora pridobiti vlagatelj, da je izbran, je 9 točk. Vlagatelj,
ki pridobi 0 točk pri merilu iz prve točke, ne
more biti izbran in se njegova vloga izključi iz
nadaljnjega ocenjevanja.
Merila za dodelitev sredstev za nove in za
delujoče sklade dela:
Merilo

Maksimalno
število točk
1. Utemeljenost predvidenega števila
vključitev presežnih delavcev v letu
2003 glede na analizo lokalnega
trga delovne sile in probleme
v regiji oziroma panogi
30
2. Delež vključitev (trajno) presežnih
delavcev v primerjavi s skupnim
številom predvidenih vključitev
(trajno) presežnih in potencialno
presežnih delavcev
35

Merilo

Maksimalno
število točk

3. Vlagatelj je iz območja,
opredeljenega v Sklepu
o določitvi in razvrščanju območij
z višjo stopnjo brezposelnosti
od povprečne v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 51/02)
15
4. Število socialnih in lokalnih
parterjev, s katerimi bo sodeloval
vlagatelj
7
5. Reference vlagatelja o izvajanju
podobnih programov in aktivnosti
v zadnjih 5 letih
7
6. Reference managerja sklada v zvezi
z delom z ljudmi in s poznavanjem
trga dela v preteklih treh letih
6
Skupaj
100
Sredstva se bodo dodelila udeležencem,
vključenim v sklade dela pred tem razpisom
in novo vključenim udeležencem po tem razpisu, in sicer sorazmerno glede na število
točk, ki jih pridobi vlagatelj po merilih za
dodelitev sredstev za nove in že delujoče
sklade.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
mesečnih poročil, v skladu z Navodili za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v
skladih dela (Ur. l. RS, št. 68/01). V primeru, da se bodo Navodila za izvajanje ukrepov
aktivne politike zaposlovanja v skladih dela
spremenila ali dopolnila, se bodo ustrezno
prilagodili mesečni zahtevki skladov dela.
Višina sredstev, ki jih sklad dela v skladu
z navodili za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela, lahko pridobi
na posameznega udeleženca sklada dela, je
v povprečju do 500.000 SIT. Povprečna poraba na novo vključenega udeleženca sklada
v letu 2003 ne sme presegati 360.000 SIT.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Višina sredstev, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti skladov dela za leto 2003,
znaša 372,335.884 SIT. Sredstva za leto
2003 se bodo izplačevala iz dveh proračunskih postavk, in sicer iz proračunske postavke 2199 – razvoj delovnih mest in sofinanciranje
regijskih
projektov
v
višini
308,660.392 SIT in iz proračunske postavke 5514 – neprofitne institucije za razvoj
človeških virov v višini 63,675.492 SIT.
Višina sredstev, namenjena za izvajanje
dejavnosti skladov dela za leto 2004, bo
objavljena po sprejemu Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2004 in dodeljena
izbranim skladom dela z novim razpisom.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Sredstva morajo biti porabljena v obdobju
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali
po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s
povratnico na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke 1 razpisne
dokumentacije. Upoštevale se bodo vloge,
ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do dne 3. 1. 2003 do 13. ure ali
oddane na pošto s poštnim žigom do vključ-
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2. da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da je usposobljen za delo z invalidi in s
težje zaposljivimi osebami in zadovoljuje minimalne kadrovske in tehnične pogoje za izvajanje programov poklicne rehabilitacije, in
sicer:
– ima strokovne delavce, ki imajo strokovno izobrazbo, ustrezno vsebini programa: defektologi, psihologi, socialni delavci,
zdravniki ustrezne specialnosti, delovni terapevti, tehnologi, specialni pedagogi, mentorji z najmanj dve leti delovnih izkušenj na tem
področju;
– minimalne tehnične pogoje, prilagojene potrebam ciljne skupine v smislu dostopnosti, povezanosti z javnimi prometnimi sredstvi, prilagojenosti stavbe, opreme fizičnim,
psihičnim in zdravstvenim potrebam in zmogljivostim;
4. da predloži izdelan program delovne
vključenosti, v katerem opredeli ciljno skupino, vsebino, naloge svojih strokovnih delavcev, trajanje programa, ceno in strukturo stroškov ter ostale elemente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v
programe:
– invalidne brezposelne osebe;
– težje zaposljive osebe z ovirami in posebnimi potrebami, ki izhajajo iz bolezni,
okvare ali funkcijske omejitve ali oviranosti.
Merila za ocenjevanje vlog
Pri ocenjevanju vlog bo strokovna komisija upoštevala naslednja merila:

pošto s poštnim žigom do vključno 20. 12.
2002 do 24. ure. Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno oziroma bodo ovojnice nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene pošiljatelju.
6. Datumi odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 24. 12. 2002 v sejni sobi Zavoda, Ljubljana, Rožna dolina cesta IX/6. Odpiranje
vlog ne bo javno.
7. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji
bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dneh od odpiranja vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih
straneh
Zavoda:
http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13.
ure).
9. Druge informacije o javnem razpisu:
zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne
informacije na tel. 01/47-69-966 pri Dominiku Presenu.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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no 3. 1. 2003 do 24. ure. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno oziroma bodo ovojnice
nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala enkrat, in sicer 6. 1.
2003. Če komisija ugotovi, da je prijava na
razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da jo dopolni. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v določenem roku ne dopolni, se
zavrže.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 45 dni od datuma,
ki je predviden za odpiranje vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih
straneh
Zavoda:
http//www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču
Centralne službe Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času
uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do
15. ure in v petek od 8. do 13. ure).
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-83109
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01, 111/01, 30/02,
64/02 in 67/02), Zakona o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS,
št. 18/76), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02,
88/02), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št.
64/01) in Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003 (sprejetih na seji Vlade
RS dne 14. 11. 2002)
javni razpis
za izbor izvajalcev programov delovne
vključenosti za leto 2003
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, telefaks 01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev:
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov delovne vključenosti za leto
2003, ki je opredeljen kot B programski
sklop programa Zaposlitvena rehabilitacija in
programi delovne vključenosti invalidov. Programi delovne vključenosti so namenjeni določeni ciljni skupini brezposelnih oseb in so
sestavni del Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2003. Cilji izvajanja teh programov so ustvarjanje pogojev oziroma izenačevanje možnosti za zaposlovanje le-teh.
Programi delovne vključenosti so programi, ki ciljni skupini brezposelnih oseb zagotavljajo vključevanje v delo z usposabljanjem,
privajanje na delo, pridobivanje delovnih
spretnosti in veščin ter ji omogočajo vključevanje v delovno in širše socialno okolje.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo spodnje pogoje:
1. da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

Kriteriji

Maksimalno
štev. točk

Programska vsebina
40
Cilji in učinki
15
Metode dela in spremljanje
15
Organizacija dela in terminski načrt
5
Izvajanje v več območnih službah ZRSZ 5
Cena
20
Izvajalec
20
Usposobljenost in reference izvajalca
10
Reference strokovnih delavcev
10
Materialno tehnični pogoji
20
Skupaj
100
Izbrani bodo izvajalci, ki bodo zbrali najmanj 60 točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev tega razpisa je v
letu 2003 – 120,000.000 SIT in se bo financirala iz proračunske postavke 7025 –
pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev.
Sredstva morajo biti porabljena v obdobju
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Popolne vloge v skladu z razpisnimi navodili se oddajo osebno ali po pošti v zaprti
ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno
tabelo iz priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče centralne službe Zavoda do
dne 20. 12. 2002 do 13. ure ali oddane na

Št. 16/02

Ob-82843

Javni razpis
za izbiro izvajalca za LOT TG - turbine in
generatorji za HE Boštanj
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Cesta v Mestni log 88/a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/420-57-40.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Boštanj.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: projektiranje, izdelava, dobava, montaža, spuščanje v pogon in odprava napak v garancijskem
roku treh cevnih agregatov za proizvodnjo
električne energije s pripadajočo opremo.
(c)
Ocenjena
vrednost
naročila:
3.200,000.000 SIT.
3. Način nudenja: ponudbe lahko predložijo:
(a) gospodarske družbe, ki proizvajajo tako vodne turbine kot tudi generatorje električne energije,
(b) konzorciji, sestavljeni iz proizvajalcev
vodnih turbin in generatorjev električne energije, pri čemer mora biti vodja konzorcija
proizvajalec vodnih turbin in
(c) proizvajalci vodnih turbin, ki v svojo
ponudbo kot podizvajalca vključujejo proizvajalca generatorjev električne energije.
4. Rok za dokončanje del: 1030 dni po
datumu začetka.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-90.
Kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl.
ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 2. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije za dobavo opreme in izvedbo del znaša
3,200.000 SIT (vključno z DDV). Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek nakazati na
transakcijski račun HSE d.o.o. št.
04302-0000317271.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
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Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev
pošiljke.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 3. 2003 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 3. 2003 ob 12.15, na sedežu HSE Invest d.o.o.
8. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% neto ponudbene
cene. Garancija mora biti veljavna še 30 dni
po roku veljavnosti ponudbe.
9. Financiranje in plačila: nabava opreme
bo financirana iz lastnih sredstev naročnika.
Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: merila za
priznanje usposobljenosti ponudnikov so:
(a) da so v zadnjih petih letih dobavili in
montirali (ali vršili nadzor nad montažo) najmanj deset cevnih oziroma Kaplanovih turbin
z nazivno močjo, enako ali večjo od 9 MW in
najmanj sedem generatorjev električne energije z nazivno močjo enako ali večjo od 14
MVA,
(b) da razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za projektiranje, izdelavo in
montažo opreme, ki je predmet tega razpisa,
(c) da imajo potrebno opremo za proizvodnjo tovrstnih turbin in generatorjev,
(d) da imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za takšno proizvodnjo,
(e) da ima urejeno in stabilno finančno
poslovanje.
11. Posebni pogoji: ponudbe morajo
vključevati dobavo opreme in materiala oziroma izvedbo storitev iz Republike Slovenije. Delež slovenskih dobaviteljev oziroma
podizvajalcev mora znašati najmanj 30% neto ponudbene cene. Od tega mora znašati
delež podizvajalcev oziroma dobaviteljev iz
posavske regije najmanj 5% ponudbene cene.
12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
(a) ponudbena cena,
(b) ponderirani garantirani izkoristek turbine,
(c) ponderirani garantirani izkoristek generatorja,
(d) stroški vzdrževanja turbine,
(e) stroški vzdrževanja generatorja,
(f) izguba energije zaradi puščanja vodilnika turbine.
HSE Invest, d.o.o., Maribor
Št. 414-327/02
Ob-82624
Občina Juršinci na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Meril za vrednotenje programov športa v občini Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci,
št. 2/99) je Občinski svet občine Juršinci
dne 22. 11. 2002 sprejel
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2003, ki jih bo
v letu 2003 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, njihova združenja in drugi subjekti, ki so

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in imajo sedež na območju
občine Juršinci, kar dokazujejo z izpisom iz
registra dejavnosti.
I. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
2. vsebino za populacijo, kateri je vadba
namenjena (skupino, ekipo ali posameznika),
3. kadrovsko zasedbo z navedbo strokovne klasifikacije,
4. urnik in kraj vadbe,
5. poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževaje in izpopolnjevanje
Vsebina vloge:
1. naziv predlagatelja,
2. predvideno število kandidatov za šolanje za pridobitev strokovnih nazivov (vaditelj,
instruktor, trener),
3. predvideno število strokovnih delavcev
za strokovna izpopolnjevanja (potrjevanje licenc).
III. Športne prireditve
Vloga mora vsebovati:
1. naziv izvajalca,
2. naziv prireditve,
3. namen prireditve,
4. kraj, čas in okvirno število udeležencev prireditve.
Rok za prijavo špornih programov je do
15. februarja 2003.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene
v skladu z merili za vrednotenje športnih programov v občini Juršinci.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Juršinci – Odbor za družbene dejavnosti, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.
Občina Juršinci
Ob-82812
Občina Jesenice objavlja na podlagi 9.
člena Odloka o proračunu Občine Jesenice
za leto 2003 (Uradni list RS, št. 78/02)
javni razpis
za pripravo in organizacijo turističnih
prireditev v Občini Jesenice v letu 2003
1. Predmet javnega razpisa je določitev
nosilcev priprave in organizacije naslednjih
turističnih prireditev, pomembnih za Občino
Jesenice:
– Jožefov sejem na Jesenicah v mesecu
marcu in ostale prireditve ob praznovanju občinskega praznika (20. marec),
– prireditve v mesecu maju v Planini pod
Golico (osrednja in spremljajoče prireditve v
okviru »meseca narcis«),
– novoletne prireditve v decembru,
– druge prireditve s turistično vsebino.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
fizične osebe, katerih interes je organizacija
zgoraj navedenih prireditev.
3. Prijavitelji morajo vlogi dodati naslednjo dokumentacijo:
– program prireditve,
– opis organizacijske sheme,
– predlog projektne skupine z opredeljenimi referencami,
– seznam predvidenih podizvajalcev,
– finančno konstrukcijo z opredeljenimi
stroški po namenih in predlogom financiranja projekta (viri finančnih sredstev),

– dokazila o registraciji.
4. Vloge morajo biti oddane na Občino
Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Titova
78, najkasneje do petka, 10. januarja 2003.
5. Dodatne informacije so na voljo na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, Titova 78a, pri Metki Lotrič, tel.
04/586-92-60.
Občina Jesenice
Ob-82594
Občina Hrpelje-Kozina na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97) in sklepa 34. redne seje Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina z dne 24.
10. 2002 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča za gradnjo
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča:
a) parcela št. 3324/1, k.o. Hrpelje, v
izmeri 1835 m2,
parcela št. 3324/3, k.o. Hrpelje, v izmeri
1661 m2,
parcela št. 3324/8, k.o. Hrpelje, v izmeri
1939 m2,
b) parcela št. 254/34, k.o. Hrpelje, v
izmeri 3458 m2,
parcela št. 254/38, k.o. Hrpelje, v izmeri
2696 m2,
za gradnjo proizvodnih, servisnih, obrtnih
ali skladiščnih objektov v Obrtno industrijski
coni “Hrpelje” v skladu s Spremembami prostorskih sestavin družbenega plana občine
Sežana – za območje občine Hrpelje-Kozina
(Uradne objave, št. 5/92) in Idejno zasnovo
cone po projektu Tringrad, d.o.o. Koper.
2. Izklicna cena zemljišča znaša:
– pod točko a) 15.800 SIT/m2,
– pod točko b) 17.000 SIT/m2.
V ceni so vključeni poleg cene zemljišča
tudi stroški komunalnega opremljanja zemljišča.
3. Dinamika plačila:
– 50% v roku 60 dni po podpisu pogodbe,
– 50% v roku 90 dni po podpisu pogodbe.
Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
transakcijski račun Občine Hrpelje-Kozina,
št. 011235-0100006141.
Dajatve na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom plača kupec.
Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina, znaša
10% od izklicne cene navedene v točki 2 ter
se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Ponudbe morajo biti predložene do 14.
12. 2002 oziroma do zadnjega dne v mesecu v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240
Kozina, z oznako “Javni razpis za prodajo
stavbnega zemljišča v obrtno industrijski coni Hrpelje”.
Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 12.
2002 oziroma vsak prvi delovni dan v mesecu, v prostorih Občine Hrpelje–Kozina, ob
9. uri.
6. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov s popolnim opisom njegove dejavnosti,
– ponujeno ceno zemljišča izraženo v
SIT/m2,
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Prodajali bomo po načelu “videno – kupljeno“.
Poslovni prostori so obremenjeni z začasnim najemnim razmerjem.
Stanovanje v II. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta v izmeri 51,75 m2 (pritličje) na Celjski cesti 25, Vojnik.
Izklicna cena je 2,194.000 SIT.
Prodajali bomo po načelu “videno – kupljeno“.
Stanovanje je obremenjeno z začasnim
najemom do 30. 6. 2003. Večinski lastnik
objekta ima ob izpolnjevanju pogojev pod
enakimi pogoji predkupno pravico.
2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja ponudb)
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, s katerim pravna oseba izkaže sedež v
Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih,
– v primeru, da je ponudnik najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Občine Vojnik, mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova
najemnega razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
ali vročiti osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik, v zapečateni kuverti
z oznako “Ponudba za nakup prostorov Celjska c. 25, Vojnik“. Na kuverti naj bo navedeno tudi “Ne odpiraj“.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
srede, 8. 1. 2003 do 10. ure. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od
izklicne cene na podračun pri UJP št.
01339-0100003082. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 10 dneh po
odpiranju ponudb.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo v sredo, 8. 1. 2003 ob 14. uri v sejni sobi Občine
Vojnik, Keršova 8, Vojnik.
O najugodnejšem ponudniku bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpiranju.
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– višina ponujene cene,
– rok plačila celotne kupnine,
– poslovna dejavnost,
– rok pričetka izvajanja poslovne dejavnosti.
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
45 dneh po odpiranju pisnih ponudb.
Prenos lastništva se opravi po polnem
plačilu celotne kupnine in stroškov. Davek
na promet z nepremičninami in druge stroške v zvezi z nakupom ter prenos lastništva
plača kupec.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene ponudbe.
Vse druge informacije se dobijo na zgoraj
navedenem naslovu, tel. 03/780-06-28 Jelka Gregorc, ali 03/780-06-22 Mojca Skale,
faks 03/780-06-37. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vojnik

št. 67/93, 13/94 – odl. US, 39/95 – odl.
US, 18/98 – odl. US, 35/98 – odl. US,
99/99 in 64/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep
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– navedbo, za kateri del zemljišča daje
ponudbo z navedbo parcelne številke,
– opis programa, ki ga bo ponudnik izvajal v objektu, za katerega ponudnik kupuje
zemljišče in program aktivnosti (gradnja, pričetek obratovanja),
– navedbo o številu zaposlenih delavcev,
– izjavo ponudnika, da sprejema pogoje
iz razpisa,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe – fotokopija osebne
izkaznice, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
7. Prednost pri izbiri bodo imeli v primeru, da se na razpis za posamezen del zemljišča prijavi več ponudnikov, tisti ponudniki, ki
ponudijo večjo ceno za zemljišče.
Občina Hrpelje–Kozina pridržuje pravico
izvedbe javne licitacije v primeru, da se za
isto zemljišče prijavi več kandidatov z enako
ponujeno ceno.
8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
2002, oziroma vsak prvi delovni dan v mesecu, v prostorih Občine Hrpelje–Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, ob 9. uri.
Navzoči predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom odpiranja ponudb predložiti
komisiji pismeno pooblastilo za zastopanje
ponudnika. Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bodo vsi ponudniki prejeli v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb.
9. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
10. Občina Hrpelje-Kozina si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
11. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v roku
8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh
od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se
šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Hrpelje-Kozina. Če izbrani ponudnik ne plača
dogovorjene kupnine, si Občina Hrpelje-Kozina pridržuje pravico od pogodbe odstopiti
in obdržati plačano varščino.
12. Izbrani ponudnik mora v roku treh let
od podpisa pogodbe pridobiti uporabno dovoljenje za obratovanje.
13. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel.
05/680-01-50, od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure, pri urbanistični službi,
kontaktna oseba Batič Aleksander.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 1315/2002-7
Ob-82861
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na podlagi sklepov Občinskega sveta občine Vojnik
o prodaji nepremičnin objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
(pisna dražba)
1. Predmet prodaje
Poslovni prostori v I. nadstropju poslovno
stanovanjskega objekta Celjska cesta 25,
Vojnik, v izmeri 95 m2.
Izklicna cena je 4,532.000 SIT.

Št. 623-09/2002-1
Ob-83345
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,

o razpisu
za dodelitev koncesije
I. Koncesija bo dodeljena visokošolskemu zavodu na Primorskem za redni študij na
Primorskem po dodiplomskem študijskem
programu za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe “Zdravstvena nega“ za najmanj
45 in ne več kot 60 študentov v prvem
letniku. Dodeljuje se za toliko časa, kolikor
traja študij ene vpisne generacije, in sicer
od študijskega leta 2003/2004.
II. Na razpis se lahko prijavi zasebni visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za
katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport,
4. študij izvaja tako, da stroški na študenta za posamezni letnik niso večji, kot so
povprečni stroški istovrstnega študijskega
področja v Republiki Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za
redni študij ne bo zaračunaval šolnine.
III. Pisni prijavi je treba poleg dokazil o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev priložiti:
– kadrovski načrt in poimenski seznam
visokošolskih učiteljev in sodelavcev s podatki o izobrazbi, izvolitvi v naziv, vrsti delovnega razmerja, delovnem času (polni, krajši) in pedagoški obremenitvi;
– natančno statistično poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 2002/2003
(načinu študija, spolu, starosti, srednješolski izobrazbi, uspehu v srednji šoli in stalnem prebivališču);
– natančne podatke o stroških študija na
visokošolskem zavodu v študijskem letu
2002/2003 (prikazane po elementih iz 5.
člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu; Uradni list RS,
št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih financiranja;
– podatke o šolnini in morebitnih drugih
prispevkih za študij v študijskem letu 2002/
2003;
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot
je določeno v točki II.4.;
– pravila, po katerih visokošolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega
in raziskovalnega dela;
– podatke o predvidenem številu vpisnih
mest za 1. letnik v študijskem letu 2003/
2004.
IV. Prijave – poslati jih je treba v zaprti
ovojnici s pripisom “Dodelitev koncesije“ –
sprejema Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer
pet dni po objavi razpisa.
V. Izbirni postopek bo vodila komisija,
imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po odločitvi Vlade Republike
Slovenije.
VI. Z izbranim visokošolskim zavodom
bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2003.
Vlada Republike Slovenije
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Javne dražbe
Ob-83098
Nepremičnine Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa Mestnega
sveta mestne občine Celje o prodaji poslovnih prostorov, last Mestne občine Celje, v
zvezi z objavo prodaje nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 96-97 z dne 15. 11. 2002 objavlja:
razpis za prodajo nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb, objavljen v Ur. l. RS,
št. 96-97 z dne 15. 11. 2002 se razveljavi v
15. in 16. točki to je prodaja kletnih prostorov v stavbi Trg celjskih knezov 10 v izmeri
342 m2 in skladiščnih prostorov v stavbi Trg
celjskih knezov 10 v izmeri 85 m2. Vsem
ponudnikom, ki so oddali ponudbe za nakup
navedenih nepremičnin se vrne plačana varščina.
Nepremičnine Celje, d.o.o.
Ob-83096
Javna dražba
za prodajo nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-22-13, faks
01/471-27-87.
I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. odprodaja zemljišča v Podsabotinu
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 714/4 v izmeri 629 m2, k.o. Podsabotin,
b) izklicna cena nepremičnine: 812.000
SIT;
1.2 odprodaja živilske trgovine v Ljubljani
a) poslovni objekt, Prušnikova ul. 6, Ljubljana, 176,79 m2; k.o. Šentvid,
b) objekt je v najemu za čas javne dražbe,
c)
izklicna
cena
nepremičnine:
25,826.000 SIT;
1.3 bivša vojaška prašičja farma v Prestranku
a) objekt leži na zemljišču parc. št.
172/6, ZKV št. 98, k.o. Matenja vas, Prestranek,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
14,150.000 SIT;
1.6. objekt bivšega strelišča v Panovcu,
Nova Gorica
a) objekt leži na zemljišču parc. št.
398/3, k.o. Rožna dolina,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
7,498.000 SIT;
1.7. odprodaja zemljišča v Slovenski vasi
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2022 in 2023, v skupni izmeri 5.472 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
31,631.000 SIT.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem naročilu na tel. 01/471-17-96.
2. Stanovanja
2.1. odprodaja enega zasedenega stanovanja Ministrstva za obrambo v Škofji Loki
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2.1.1. Kraj: Škofja Loka, Partizanska c.
45;
a) vrsta nepremičnine: (zasedeno) dvosobno stanovanje št. 48 v 11 nad., površine
59,57 m2, locirano na parcelni št. 72/13,
k.o. Škofja Loka,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
12,669.000 SIT,
c) ogled nepremičnine: 17. 12. 2002
od 10. do 11. ure;
2.2. odprodaja enega zasedenega stanovanja Ministrstva za obrambo v Pivki
2.2.1. Kraj: Pivka, Postojnska c. 9;
a) vrsta nepremičnine: (zasedeno) dvosobno stanovanje št. 6 v I. nad., površine
55,27 m2, locirano na parcelni št. 1025/2,
vl. št. 163, k.o. Petelinje,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
5,485.000 SIT,
c) ogled nepremičnine: 12. 12. 2002
od 10. do 11. ure;
2.3. odprodaja enega praznega stanovanja Ministrstva za obrambo v Velikih Blokah
2.3.1. Kraj: Velike Bloke, Velike Bloke
58;
a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvosobno stanovanje št. 1 v pritličju, letnik gradnje 1937, površine 88,97 m2, locirano na
parcelni št. 113, vl. št. 249, k.o. Velike
Bloke,
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
3,036.000 SIT,
c) ogled nepremičnine: 16. 12. 2002
od 12. do 13. ure;
2.4. odprodaja enega praznega stanovanja Ministrstva za obrambo v Brežicah
2.4.1 Kraj: Brežice, Stiplovškova 10;
a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvosobno stanovanje št. 6 v pritličju, letnik gradnje
1955, v skupni izmeri 93,05 m2 (od tega je
površina stanovanja 85,41 m2 in shrambe v
kleti 7,64 m2),
b)
izklicna
cena
nepremičnine:
8,740.000 SIT,
c) ogled nepremičnine: 12. 12. 2002
od 10.00 do 11. ure.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1.000 SIT do 1,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
za 300.000 SIT,
– od 10,000.000 SIT do 50,000.000
SIT za 400.000 SIT,
– od 50,000.000 SIT do 100,000.000
SIT za 500.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS, 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-090000. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun
Ministrstva
za
obrambo
RS,
01100-6370191114,
sklic
18
19119-7141998-090000. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba),
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo
o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni
list RS, št. 47/01 in 62/01). Nadzor nad
izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe
1. Objekti, zemljišča in stanovanja bodo
na javni dražbi dne 23. 12. 2002 ob 11.
uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
sejni sobi, št. 327, III. nad., na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Služba za gospodarjenje z nepremičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 416-05-1/01
Ob-82928
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 70/97,10/98 in 51/02), Zakona
o javnih financah (Ur. l. RS, št.79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01) in sklepa, št.
416-05-1/01, z dne 28. 10. 2002 objavlja
javno dražbo
za prodajo odpisanih osnovnih
sredstev in drobnega inventarja
Javna dražba bo ustna, dne 24. 12.
2002 ob 9. uri in se bo izvajala na sedežu
Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj.
Predmet prodaje so odpisana osnovna
sredstva in drobni inventar.
Odpisana osnovna sredstva in drobni inventar ter najnižja cena za posamezno stvar,
ki se bo prodajala na javni dražbi bodo razvidna iz seznama objavljenega na oglasni
deski v Mestni občini Ptuj, v času objave
javne dražbe.
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3. Uspešni ponudnik oziroma kupec mora v osmih dneh po dražbi skleniti pisno
pogodbo o nakupu, ki je deklaratornega
značaja, v naslednjih 8 dneh pa predložiti
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv
za zavarovanje plačila kupnine, če je dogovorjeni rok plačila daljši od 15 dni, sicer pa v celoti plačati kupnino najkasneje
v 3 mesecih po podpisu pogodbe.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili
najkasneje v osmih dneh po dražbi.
5. Stroški sestave kupoprodajne pogodbe, davka na promet nepremičnin in
ostali stroški, povezani s prenosom lastninske pravice nad predmetom prodaje,
bremenijo kupca.
6. Prenos lastništva nad predmetom
prodaje, po načelu videno-kupljeno, se
izvrši po plačilu celotne kupnine in ostalih
obveznosti kupca.
7. Predmet prodaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem po tel. 07/81-65-140 ali
faksu 07/81-65-141.
Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pisno pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvignejo ceno za najmanjši znesek 500.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po podaji najvišje ponudbe.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednice stečajnega senata.
Opekarna Rudnik Brežice, d.d. v stečaju

– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– predložitev programa dela Doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih let. Razpisni rok je
osem dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh po
objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili in programom
pošljite na naslov: Dom starejših Na Fari na
Prevaljah, Na Fari 50, 2391 Prevalje, z oznako: »Za svet zavoda – razpis!«
Dom starejših Na Fari
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Pogoji dražbe:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
b) Prodaja se opravi po načelu videno-kupljeno.
c) Komisija določi izklicno ceno oziroma
znesek, od katerega se lahko zvišuje ponudba.
d) Dražitelj lahko dviguje ceno za najnižji
znesek 500 SIT.
e) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno. Stvar je prodana in dražba
končana, ko je zadnja ponudba trikrat sklicana.
f) Kupec je dolžan takoj plačati sklicani
znesek in prevzeti stvar takoj ob nakupu s
potrdilom o vplačilu ali s podpisano kupoprodajno pogodbo oziroma mora kupljeno
blago dvigniti najkasneje 27. 12. 2002 do
11. ure.
g) Lastništvo preide na kupca s plačilom
celotne kupnine.
Ogled predmeta dražbe je mogoč od 8.
do 9. ure, dne 24. 12. 2002, na lokaciji
kjer se bo izvajala javna dražba.
Mestna občina Ptuj
Ob-83102
Opekarna Rudnik Brežice d.d. - v stečaju, Šentlenart 71, Brežice, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča Krško, opravilna št. St 22/00 z dne 22. 11. 2002
javno dražbo,
ki bo 18. 12. 2002 ob 10. uri v dvorani
št. 4/II Okrožnega sodišča v Krškem.
Predmet prodaje so:
a) nepremičnine parc. št. 194/7, št. 257
in št. 258 – vse pod vl. št. 595 k.o. Brezina; nepremičnine parc. št. 68/1 in št. 68/5
– vse pod vl. št. 1059 k.o Šentlenart; vse
za izklicno ceno 95,000.000 SIT;
b) stavb, stoječih na parc. št. 500/1
k.o. Mali vrh; za izklicno ceno 17,642.469
SIT;
c) stavbe, stoječe na parc št. 237/4
k.o. Bizeljsko; za izklicno ceno 416.798
SIT;
d) premičnine - preostala oprema, drobni material in rezervni deli, opredeljeni v
cenitvi št. 209/00 in št. 209/00-1; za izklicno ceno 500.000 SIT.
Nepremičnine iz točke a, b in c ter premičnine iz točke d se prodajajo kot celota.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vse pravne
osebe, ki imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so njeni državljani, vsi pod pogojem pravočasnega plačila varščine. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo predložiti pooblastilo in izpisek
o vpisu v sodni register, fizične osebe pa
potrdilo o državljanstvu.
2. Dražitelji morajo varščino v višini 10%
izklicne cene za celoto, pred dražbo vplačati na prodajalčev transakcijski račun pri
NLB d.d., št. 02373-0089712417, s pripisom »za javno dražbo« in z navedbo predmeta nakupa, kar pred dražbo dokažejo s
predložitvijo potrdila o vplačilu.

Razpisi delovnih
mest
Ob-82619
Svet Doma starejših Na Fari na Prevaljah
na podlagi sprejetega sklepa z dne 25. 11.
2002 razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana VI. ali VII. stopnja izobrazbe
ustrezne smeri in v skladu s pogoji 69. in
56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US,
1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;

Druge objave
Št. 35306-4/2002 (1019)
Ob-82592
Občina Lenart vabi zainteresirane strokovno usposobljene izvajalce k oddaji ponudbe za izvedbo storitve izdelave lokacijske dokumentacije, PGD in PZI dokumentacije, dokument o presoji vplivov na okolje, pridobitev vseh potrebnih soglasij na
lokacijsko in projektno dokumentacijo, za
kolektor (ca. 600 m) in čistilno napravo
Lenart (PE 5000).
Razpisna dokumentacija je brezplačna
in jo je moč prevzeti oziroma pisno naročiti
na naslovu: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Kontaktna oseba naročnika: Srečko Aleksander Padovnik, pisarna 7/I., tel. 02/
729-13-10, faks 02/720-73-52, e-naslov:
srecko.padovnik@lenart.si.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispeli do naročnika do 23. 12. 2002
Prosimo, da podate ponudbo.
Občina Lenart

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-415/2002-4 Ob-82583
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 Colić Miroslava, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Colić
Miroslavu, roj. 1. 6. 1963, s prijavljenim
prebivališčem v Ljubljani, Linhartova cesta
66, 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.
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3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-100/2002-7 Ob-82683
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 Obradović Željka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Obradović Željku, roj. 11. 4. 1957, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
v Ljubljani, Pot na Fužine 35, 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.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 006-3/2002-0443
Ob-82604
Upravna enota Žalec je hranila v evidenco statutov sindikatov statut sindikata,
vpisan v evidenco pod zaporedno številko
82, dne 25. 11. 2002, z nazivom: Pravila
za delovanje sindikata SIFARM, Osnovne enote Žalske lekarne, Žalec, Prešernova 6, ki ga je zahtevala predsednica sindikata SIFARM, Žalske lekarne, Nataša Čater, mag. farm.
Št. 02801-9/2002
Ob-82605
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št.
77, kamor je vpisan Sindikat podjetja Borovo Trade d.o.o., se z dne 11. 11. 2002
vpiše sprememba imena sindikata in sedeža sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat družbe Borovo Trade, Celje.
S sedežem: Trubarjeva 11, 3000 Celje.
2. Pravila za delovanje sindikata družbe Borovo Trade Celje, ki so jih dne 25.
5. 2002 sprejeli člani občnega zbora sindikata družbe, se hranijo pri Upravni enoti
Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 1422189.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje št. 02801-77/93 z dne 26. 5. 1993.
Št. 028-17/2002-7
Ob-82606
Pravila Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Sindikata poslovne galanterije d.o.o., Ig 183, Ig, sprejeta dne
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7. 1. 2000, matična številka 1490290,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 160,
dne 21. 11. 2002.
Št. 028-19/2002-5
Ob-82607
Pravila Sindikata Kmetijstva in živilske industrije Slovenije – Kmetijske zadruge Velike Lašče, Stritarjeva cesta
8, Velike Lašče, sprejeta dne 2. 10.
2002, matična številka 1156705, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 161,
dne 21. 11. 2002.
Št. 028-10/2002-7
Ob-82608
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Inštituta za
kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana, sprejeta dne 11. 9.
2002, matična številka 5322553, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 159,
dne 21. 11. 2002.
Št. 028-5/2002-2
Ob-82620
Pravila Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije,
Sindikat družbe W.A.M. Tricots Črnomelj, se sprejmejo v hrambo z dne 6. 11.
2002, evidentirajo v predpisani evidenci
pod zaporedno številko 3, letnik 2002 ter
hranijo pri Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.
Št. 024-14/93
Ob-82729
Iz evidence statutov sindikatov je izbrisan sindikat ZSSS - Sindikat gradbene
dejavnosti podjetja Obrtnik Škofja Loka, Blaževa ul. 3, Škofja Loka, ki je bil
vpisan pod zaporedno številko 14.
Dodeljena mu je bila matična številka
Statističnega urada Republike Slovenije 1114883.
Št. 02801-7/2002
Ob-82831
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št.
154, kamor je vpisan Sindikat družbe Varnost se z dne 10. 10. 2002 vpiše sprememba imena in sdeža sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat družbe Sintal Celje, s sedežem: Ipavčeva
ul. 22, 3000 Celje.
2. Pravila za delovanje Sindikata družbe Sintal Celje, ki so jih dne 29. 8. 2002
sprejeli člani na občnem zboru sindikata
KVNS v družbi Sintal Celje, se hranijo pri
Upravni enoti Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 5205956.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje št. 02801-154/95 z dne 4. 12. 1995.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-64/02-10
Ob-83095
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 27. 11.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da koncentracija družb Mladinska knjiga Založba d.d.,
Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju:
Mladinska knjiga), in Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana (v nadaljevanju: Cankarjeva založba) skladna s
pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe Cankarjeva založba s strani družbe Mladinska knjiga, s
čimer bo slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Cankarjeva založba.
Po opravljeni presoji učinkov koncentracije na trgih splošnega založništva, založništva učbenikov, založništva revij, maloprodaje in veleprodaje pisarniškega in šolskega asortimana, zlasti ob upoštevanju tržnih
deležev udeležencev, strukture trga, stanja
konkurence na trgu ter potencialne konkurence, Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o
neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-81/02-4
Ob-83148
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 29. 11.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da koncentracija
družb Živila Kranj trgovina in gostinstvo
d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo (v nadaljevanju: Živila Kranj), in Fama, podjetje
za trženje Vipava, d.o.o., Goriška cesta
13, Vipava (v nadaljevanju: Fama) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Fama s strani družbe Živila Kranj, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Fama.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na upoštevnih trgih
(trgovina na drobno in trgovina na debelo z
izdelki za vsakdanjo rabo) je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-65/02-4
Ob-82835
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
28. 11. 2002 na podlagi priglasitve kon-
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Koncentracija se je izvršila s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Servipharm AG v družbi Lek d.d. na podlagi
javne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih.
Koncentracija zadeva zlasti razvoj, proizvodnjo in trženje zdravil za človeško uporabo. Obe stranki sta dejavni tudi na področju proizvodnje veterinarskih izdelkov
in učinkovin. Lek je nadalje dejaven tudi na

področju kozmetike in v zanemarljivem obsegu na področju medicinskih pripomočkov. Urad je presojal učinke koncentracije
zlasti na trgu zdravil za človeško uporabo,
učinkovin in veterinarskih izdelkov. Urad je
predvsem ob upoštevanju stanja konkurence na trgu ugotovil, da ni izkazan resen
sum glede skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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centracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Servipharm AG, c/o Novartis Pharma
AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica,
in Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 1/0-6/126-02
Ob-82912
Na podlagi Zakona o telekomunikacijah – Ztel – 1 (Uradni list RS, št. 30/01) Telekom
Slovenije, d.d. objavlja
spremembo cenika
telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu,
ki velja s 1. 11. 2002 (Sprememba zaračunavanja dopolnilne storitve Neposredno
izbiranje (DDI)):
1. V poglavju Storitev ISDN se spremeni postavka 7.1.5.2., ki se po novem glasi:
Postavka

Naziv storitve

Enota
Cena v SIT
Stopnja
mere brez davka z davkom davka

7.1.5.2.
OPOMBA:

Dopolnilne storitve v načinu delovanja ISDN BA priključka točka-točka (PBX)
V vseh primerih, ko je na osnovnem dostopu ISDN BA vzpostavljena dopolnilna storitev
Neposredno izbiranje (DDI) velja princip, da se na tipični petmestni številki omogoča
dvomestno interno številko oziroma javno sedemmestno številko (ABCČDXY). Skladno s to
definicijo se uporablja tudi cenik za omenjeno storitev.
7.1.5.2.1.
DDI 10 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 10
različnih zaporednih DDI številk
7.1.5.2.1.1. Vzpostavitev storitve
enkratno 17.000
20.400 20%
7.1.5.2.1.2. Naročnina
mesečno 2.350
2.820
20%
7.1.5.2.1.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno
375
450
20%
2. V poglavju Storitev ISDN se spremeni postavka 7.2.5, ki se po novem glasi:
Postavka

Naziv storitve

7.2.5.
OPOMBA:

Posebne dopolnilne storitve na ISDN PA priključkih
V vseh primerih, ko je na primarnem dostopu ISDN PA vzpostavljena dopolnilna storitev
Neposredno izbiranje (DDI) velja princip, da je blok internega oštevilčenja vsebovan v
javnem bloku oštevilčenja v obliki ABCČDXY za dvomestno interno numeracijo in ABCČXYZ
za trimestno interno numeracijo.
DDI 10 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 10
različnih zaporednih DDI številk
Vzpostavitev storitve
enkratno 17.000
20.400 20%
Naročnina
mesečno 2.350
2.820
20%
Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno
375
450
20%
DDI 50 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 50
različnih zaporednih DDI številk
Vzpostavitev storitve
enkratno 54.900
65.880 20%
Naročnina
mesečno 8.900
10.680 20%
Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno 1.875
2.250
20%
DDI 100 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 100
različnih zaporednih DDI številk
Vzpostavitev storitve
enkratno 83.900
100.680 20%
Naročnina
mesečno 14.000
16.800 20%
Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno 3.750
4.500
20%

7.2.5.1.
7.2.5.1.1.
7.2.5.1.2.
7.2.5.1.3.
7.2.5.2.
7.2.5.2.1.
7.2.5.2.2.
7.2.5.2.3.
7.2.5.3.
7.2.5.3.1.
7.2.5.3.2.
7.2.5.3.3.

Enota
Cena v SIT
Stopnja
mere brez davka z davkom davka

Stran

8310 / Št. 106 / 6. 12. 2002

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. V poglavju Storitev DID se spremeni postavka 25.4. ki se po novem glasi:
Postavka

Naziv storitve

25.4.
OPOMBA:

Posebne dopolnilne storitve na DID priključkih
V vseh primerih, ko je na DID priključku vzpostavljena dopolnilna storitev Neposredno
izbiranje
(DDI) velja princip, da je blok internega oštevilčenja vsebovan v javnem bloku
oštevilčenja v obliki ABCČDXY za dvomestno interno numeracijo in ABCČXYZ za trimestno
interno numeracijo.
DDI 10 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 10
različnih zaporednih DDI številk
Vzpostavitev storitve
enkratno 17.000 20.400
20%
Naročnina
mesečno 2.350 2.820
20%
Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno
375
450
20%
DDI 50 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 50
različnih zaporednih DDI številk
Vzpostavitev storitve
enkratno 54.900 65.880
20%
Naročnina
mesečno 8.900 10.680
20%
Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno 1.875 2.250
20%
DDI 100 – Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 100
različnih zaporednih DDI številk
Vzpostavitev storitve
enkratno 83.900 100.680
20%
Naročnina
mesečno 14.000 16.800
20%
Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev
v mirovanju)
mesečno 3.750 4.500
20%

25.4.1.
25.4.1.1.
25.4.1.2.
25.4.1.3.
25.4.2.
25.4.2.1.
25.4.2.2.
25.4.2.3.
25.4.3.
25.4.3.1.
25.4.3.2.
25.4.3.3.

Enota
Cena v SIT
Stopnja
mere brez davka z davkom davka

Telekom Slovenije, d.d.

Objave gospodarskih
družb
Sklici skupščin
Preklic
Ob-83107
Podjetje Greenberg d.o.o. preklicuje
sklic skupščine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 11. 2002.
Greenberg d.o.o., Ljubljana

Nasprotni predlog
Ob-83038
Na podlagi 286/1. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Streliška 12, objavlja na zahtevo delničarja Sivent, d.d., Ljubljana, Streliška 12,
nasprotni predlog
in dopolnitev dnevnega reda k 7.
skupščini delničarjev,
sklicani za dne 30. 12. 2002, ob 10.
uri, v poslovnih prostorih uprave družbe na
naslovu Streliška 12, Ljubljana.
Nasprotni predlog k predlogu sklepa
uprave pod točko 3. dnevnega reda skupščine se glasi:
Skupščina sprejme nov statut družbe, ki
v celoti nadomesti dosedanji statut družbe,
po predlogu predlagateljice.
Na dnevni red skupščine se dodajo naslednje nove točke:
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 392,553.000 SIT in po zmanjšanju znaša 43,617.000 SIT. Zmanjšanje

osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, z namenom prenosa sredstev v kapitalske rezerve.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, in sicer: 436.170
delnic se združuje, tako da se po deset
dosedanjih delnic združi in oblikuje eno novo navadno delnico z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Znesek razlike, nastale po združitvi delnic, to je 392,553.000 SIT, se iz
osnovnega kapitala odvede tako, da se prenese v kapitalske rezerve družbe. Družba
bo najkasneje v tridesetih dneh po vpisu
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register izdala 43.617 novih navadnih delnic, nominalne vrednosti po 1.000
SIT vsaka, s katerimi se nadomestijo dosedanje delnice družbe. Presečni datum združitve in zamenjava delnic bo enak datumu
izdaje novih delnic.
Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register bo KDD, d.d., Ljubljana, na
podlagi razmerja združevanja delnic za vsakega delničarja izračunala število delnic, ki
se združijo in zamenjajo za nove delnice, ter
znesek delnih pravic. Delne pravice so razlika med skupno nominalno vrednostjo delnic, ki jih je posamezni delničar imel pred
postopkom združevanja in nominalno vrednostjo delnic, ki so združile in oblikovale nove delnice skladno z razmerjem združevanja
delnic. Družba bo od vsakega delničarja odkupila njegove delne pravice. Kupnina za delne pravice se preračuna iz cene ene dosedanje delnice družbe, ki znaša 1.200 SIT.
6. Razrešitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v zvezi z določili novega
statuta družbe, sprejetega pod točko 3.
dnevnega reda, skupščina razreši člane
nadzornega sveta.
7. Imenovanje člana uprave.
7.1. Predlog sklepa: skupščina za člana
uprave imenuje Tomaža Lahajnerja.
7.2. Predlog sklepa: skupščina pooblasti direktorja družbe Sivent, d.d., Ljubljana,

za podpis individualne pogodbe o zaposlitvi
člana uprave družbe.
8. Prenos knjige delničarjev na družbo.
Predlog sklepa: skupščina sklene, da se
knjiga delničarjev družbe iz centralnega registra prenese na samo družbo v roku 7 dni
od izdaje novih delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala skladno s 5. točko dnevnega
reda.
Nasprotni predlog delničarja se nahaja
na sedežu družbe.
Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d.
Goran Brankovič
predsednik uprave

Izvršbe in
zavarovanja
Z 2002/00819
IZ-17061
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00819, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 35 v izmeri
51,30 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Slomškova 3,
Ljubljana, vpisane na parc. št. 121/2, vl. št.
35, k.o. Tabor, ki je last dolžnice na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4. 2000,
sklenjene s prodajalcem Šišić Boro iz Ljubljane, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve v korist upnika, zastavna pravica v korist upnika Orion LTD d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18.134,40 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002
Z 2002/01276
IZ-18953
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01276 z dne 10. 10.
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Z 2002/00194
IZ-19546
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke
Brede Horvat iz Maribora št. SV 621/01 z
dne 11. 6. 2001 in njegovega dodatka št. SV
133/02 z dne 5. 2. 2002, v skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00194 z
dne 1. 10. 2002, opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanja št. 11, v izmeri 32,99 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Jezdarska ul. 8, zgrajene na parc. št. 1097 v k.o.
Tabor, s pripadajočim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe, last dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 7. 2001, sklenjene s prodajalcem
Rap-Raiffeisen Leasing d.o.o., v zavarovanje
denarne terjatve upnice Nove LB d.d. Ljubljana, v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2002

Z 47/2002
IZ-20618
Na podlagi sklepa opr. št. Z 47/2002,
ki ga je dne 14. 6. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na trgovsko poslovnem lokalu v ocenjeni
velikosti 78,48 m2, ki se nahaja med osjo
Fin G, od linije 1 do linije 5, z oznako
Pj.6.1.A, P.6.1.B in P.6.1.C., ter priročnega skladišča v kleti, v ocenjeni velikosti
33,44 m2, ki se nahaja med osjo B in C,
od linije 15 do linije 16, z oznako K.5.1.
in K.5.2., ki se nahaja v poslovno trgovskem centru D, v poslovni stavbi HIT, stoječi na parc. št. 657/14, 657/29 in
657/31, vse k.o. Nova Gorica, ki ga je
dolžnik pridobil na podlagi pogodbe št.
07 z dne 19. 3. 1997, overjene pri notarki Evi Lučovnik pod Ov. št. 927/97, aneksa k pogodbi z dne 21. 4. 1997, overjenega pod Ov. št. 3906/98 notarke Eve
Lučovnik iz Nove Gorice in aneksa št. 1 k
pogodbi št. 07 z dne 12. 5. 1997, overjenega pod Ov. št. 1699/97, od prodajalca Electa inženiring d.o.o. Ljubljana, ki
je last dolžnika Delfar Davida s.p. Fotofantasy, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnice Nove KBM d.d. Nova Gorica, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 11. 2002
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2002, je bilo enosobno stanovanje št. 77, v
izmeri 39,57 m2, ki se nahaja v VII. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Bilečanska 5, s pripadajočimi kletnimi prostori
in solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah stanovanjskega bloka
ter na funkcionalnem zemljišču bloka, ki je
last zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 11. 1997, sklenjene med
prodajalko Heleno Ribič iz Ljubljane, z dnem
10. 10. 2002 zarubljeno v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 37.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2002
Z 2002/01643
IZ-19538
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01643, ki ga je dne 22. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritličju v izmeri 197,79 m2, skladišču v pritličju
v izmeri 89,55 m2, in kletnem skladišču v
izmeri 45,90 m2, vse v poslovno stanovanjski hiši na naslovu Stritarjeva 7 v Ljubljani,
stoječih na parc. št. 293, vpisanih v z.k. vl.
št. 282, k.o. Magistrat Ljubljana, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z
dne 7. 6. 2002, sklenjene s prodajalci Marijo Breznik, Boštjanom Breznikom, Mojco
Breznik-Pušlar in Alenko Jenko, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000 EUR in 600.000
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2002
Z 2002/01303
IZ-20622
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01303 z dne 6. 11. 2002
sta bila:
– poslovni prostor v Ljubljani, Puhova 2,
v izmeri 39,70 m2, ki se nahaja v objektu
skupine A, niz IV., zgrajenem na parc. št.
470, 471, 472, 473/2, 474, 475/2, 476,
477, k.o. Brinje, po potrjenem zazidalnem
načrtu za sosesko BS-3 Stožice, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 29. 12. 1999, sklenjene med Suzano Zakrajšek, Za garažami 12a, Ljubljana,
kot prodajalko in dolžnikom kot kupcem in
– poslovni prostor v Ljubljani, Puhova 2,
v izmeri 39,20 m2, ki se nahaja v pritličju
objekta skupine, zgrajenega na parc. št.
471, 472, 473/2, 474, 475/2, 834,
409/1, 409/2, 408/2, k.o. Brinje, ki je
last zastavitelja na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. I D 1203/91 z dne 24. 1. 1992
in kupne pogodbe št. BS-3 16/79 z dne
1. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana, TOZD inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, kot prodajalcem in Brozovič Alojzem,
Ljubljana, Ulica 29. hercegovske divizije 5,
kot kupcem, z dnem 6. 11. 2002 zarubljena v korist upnice Abanke d.d., Ljubljana,
Slovenska c. 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 80.000 USD s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2002

Z 2002/00836
IZ-20616
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00836 z dne 24.
9. 2002, je bila ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini, ki predstavlja trisobno stanovanje z oznako L 3.P.01 v izmeri 86,82 m2, ki
se nahaja v V. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z oznako KB 47 v izmeri 3,89
m2, v prvi podzemni kletni etaži ter parkirnim
mestom z oznako GP2084 v drugi podzemni
etaži, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in na zemljišču
na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega objekta Mirni
zaliv v Mariboru, ob Koroški cesti, ki stoji na
parc. št. 1824/3, 1822/2, 1822/1, 1821/3,
1821/2, 1797/1, 1794/1, 1794/2,
1795/11 in 1795/10, vse k.o. Koroška vrata, ki je last dolžnice do celote, na naroku dne
24. 9. 2002 zarubljena v korist upnice Nove
KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17,400.000
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002
Z 2002/00919
IZ-20629
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00919 z dne
15. 10. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičnini, ki obsega dvosobno stanovanje z oznako L1.1.02, v izmeri
59,35 m2, v I. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako KB 02 velikosti
2,87 m2, v prvi podzemni kletni etaži stanovanjsko poslovnega objekta Mirni zaliv v Mariboru, ob Koroški cesti, zgrajenega na zemljišču parc. št. 1824/3, 1822/2, 1822/1,
1821/3, 1821/2, 1797/1, 1794/1,
1794/2, 1795/11 in 1795/10, k.o. Koroška vrata, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih, napravah objekta in na zemljišču na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, ki je last Branke in Jožefa
Dajčmana, za vsakega do 1/2 celote, na
naroku dne 15. 10. 2002 in zarubljena v
korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,200.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2002

Z 02/00160
IZ-18108
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve opr. št. Z
02/00160 z dne 13. 6. 2002, je na enoinpolsobnem stanovanju št. 12 v izmeri
39,10 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
objekta v Ljubljani, Koroškega bataljona 11,
s pripadajočim ustreznim kletnim prostorom
in trajno pravico souporabe skupnih prostorov ter naprav v stanovanjskem objektu, last
1. zastavitelja Petra Bratuška in 2. zastaviteljice Alenke Bratušek, oba Ul. Koroškega
bataljona 11, Ljubljana, vsakega od njiju v
idealnem deležu do 1/2, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 6.
1998, sklenjene med Rosano Štimec kot
prodajalko in Petrom Bratuškom in Alenko
Naumov (sedaj Bratušek) kot kupcema, z
rubežem pridobljena zastavna pravica v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, za znesek
30.100 EUR v tolarski protivrednosti s pp,
razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju
proti dolžniku.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 6. 2002
Z 2001/00121
IZ-7436
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00121, ki ga je dne 6. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila ustanovljena nepremičnina - stanovanje št. 13 v
izmeri 67,80 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v Trbovljah, Opekarna 18 (stanovanjska stavba stoji na parceli
številka 863/36, ki je vpisana v vl. št. 1806,
k.o. Trbovlje), ki je last zastaviteljice Rozike
Koritnik, Opekarna 18, Trbovlje, v celoti,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63, Ljubljana, za za-
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varovanje denarne terjatve v višini 490.000
ATS s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2002
IZ-83110
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV
597/2002 z dne 21. 11. 2002, je bilo
stanovanje številka 8, ki se nahaja v stanovanjski hiši v Murski Soboti, Stara ulica 3,
ležeče v katastrski občini Murska Sobota, v
skupni izmeri 55,22 m2, last dolžnika in zastavitelja Danila Markoviča, rojenega 8. 6.
1962 ter zastaviteljice Ljubice Srša, rojene
2. 9. 1962, oba stanujoča Murska Sobota,
Stara ulica 3, na podlagi kupne pogodbe
številka 181/91 z dne 16. 4. 1992, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Divizija Pomurje, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
2,859.000 SIT skupaj s pripadki.
IZ-83111
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 852/2002 z dne
29. 11. 2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 110, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Ljubljani, Smrtnikova 4, v skupni izmeri 65,38 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 10,08 m2, sobo v izmeri
23,18 m2, sobo v izmeri 6,74 m2, sobo v
izmeri 11,66 m2, hodnik v izmeri 6,52 m2,
kopalnico z wc v izmeri 4,18 m2, balkon v
izmeri 1,50 m2 in shrambo v kletni etaži v
izmeri 1,25 m2, s pripadajočim solastniškim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah stavbe ter na zemljišču, na katerem stanovanjska stavba stoji,
last dolžnice in zastaviteljice Branke Pavlovič, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 13. 11. 2002, s prodajalko
Mijo Štukelj, Breznikova 6, Domžale, in potrdila o plačilu celotne kupnine z dne
29. 11. 2002, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstrasse
22, Dobrla vas, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pripadki, vse pa s prepovedjo odsvojitve in obremenitve v korist navedene upnice.
IZ-83112
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 990/02 z dne 29. 11.
2002, je bilo stanovanje št. 1 P4Z v izmeri
67,79 m2, shramba št. 6 v izmeri 5,95 m2 in
terasa št. 3 v pritličju v stanovanjskega bloka “Kare ob Paki”, vhod II - D, na naslovu v
Šoštanju, stoječega na parc. št. 1143,
1144, 1145, 1146, 1148/1 in 1149, pri
vl. št. k.o. Šoštanj s parkirišči, last dolžnikov Bernardke in Petra Bolhe na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 11/02, sklenjene dne 18. 11. 2002, sklenjene s prodajalcem inštalacije Krevzel Franc s.p., Metleče
14/a, Šoštanj, zastavljeno za zavarovanje
terjatve v višini 36.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s končnim rokom vračila
20. 9. 2013 in s pp v korist zastavnega
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upnika Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141
Eberndorf.
IZ-83113
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr. št. Sv 497/02 z dne 26. 11. 2002,
je bilo stanovanje št. 24 v četrtem nadstropju stanovanjske hiše Rimska ploščad 13,
Ptuj, v skupni izmeri 44,85 m2, ki stoji na
parc. št. 513/1, pripisani k zk. vl. št. 1818
k.o. Ptuj, last dolžnika Kraus Aleksandra,
stan. Desnjak 16 a, Ljutomer in zastaviteljice Premužič Simone, stan. Arbajterjeva ulica 8, Ptuj, vsakega do ene polovice, na
podlagi kupne pogodbe z dne 8. 11. 2002,
sklenjene s prodajalcema Ivanom Rajšpom
in Emo Rajšp, oba stanujoča Rimska ploščad 13, Ptuj, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5.800.000
SIT s pripadki.
IZ-83114
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka
iz Ormoža, opr. št. SV 287/02 z dne
22. 11. 2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 9, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka Na okopih 2/c, v Celju, stoječega na parceli v k.o. Celje, ki obsega dve
sobi, kuhinjo, sanitarije, kabinet in klet v
skupni izmeri 57,4 m2, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, napravah,
last dolžnice - zastaviteljice Milene Petauer,
Bodrišna vas 28, 3231 Grobelno, do celote, in sicer na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 31. 8. 1998, s
prodajalcema Pavlič Marijo in Pavlič Srečkom, oba stan. na Okopih 2/c, 3000 Celje,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank
Št. Jakob v Rožu, registrirane zadruge z
omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnice in zastaviteljice Milene
Petauer, v višini 18.000 EUR, kar znaša v
tolarski protivrednosti 4,140.000 SIT s pripadki.
IZ-83115
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc
Rus iz Trbovelj opr. št. SV 761/02 z dne
28. 11. 2002, je bila garsonjera št. 17, ki
se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Šarhova ulica 30, Ljubljana, stoječega na parc. št. 236 in 237 k.o.
Brinje, v skupni izmeri 24,90 m2, s shrambo v kletni etaži objekta, last dolžnice samostojne podjetnice Milojke Štefane, stan. Pod
hribom 12, Dol pri Hrastniku, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 11.
2002 z Janjo in Frančiškom Koscem, zastavljena v korist upnice Banke Zasavje d.d.
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pripadki in prepovedjo odtujitve in obremenitve, razen v korist upnice.
IZ-83116
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 975/02 z

dne 22. 11. 2002, je bilo trisobno stanovanje št. 4., ki se nahaja v II. nad. stanovanjskega bloka na naslovu Mestne njive 4 a, v
Novem mestu, v skupni izmeri 77,31 m2, h
kateremu pripada tudi ustrezen solastninski
delež na skupnih prostorih, delih in napravah in zemljišču na katerem stavba stoji, last
dolžnikov in zastaviteljev Kovačič Antona in
Kovačič Jožice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 372-03-348/97-14, z dne
4. 10. 2001 in aneksa k prodajni pogodbi
št. 372-03-228/1998-11 z dne 29. 8.
2002 zastavljeno v korist upnikov Božović
Nikice, roj. 29. 1. 1970, EMŠO
2901970500485, stan. Jakčeva ulica 12,
Novo mesto in Ostojić Vesne, roj. 27. 8.
1976, EMŠO 2708976505263, stan. Mestne njive 4a, Novo mesto, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 44.130 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-83117
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1050/02
z dne 19. 11. 2002, so bili poslovni prostori, ki se nahajajo v TPC Grosuplje, v pritličju
objekta Prešernova 82, Grosuplje, ki leži na
parc. št. 621/19 in parc. št. 621/21, vl. št.
363, Grosuplje: 1. pod oznako P9 v izmeri
40,70 m2, pridobljenim s kupoprodajno pogodbo z dne 9. 9. 1994, in aneksom k tej
pogodbi z dne 12. 10. 1994, sklenjeno s
prodajalcem Oven Miroslavom, Viška cesta
67, Ljubljana, 2. pod oznako P8, v izmeri
43,45 m2, pridobljenim s kupoprodajno pogodbo z dne 9. 9. 1994, in aneksom k tej
pogodbi z dne 12. 10. 1999, sklenjenima s
prodajalcema Mirjam Marijo ter Pavlom Polončičem, Ulica Tončke Čeč 11, Ljubljana,
3. pod oznako P13 in P14, v skupni izmeri
43,50 m2, pridobljenim s kupoprodajno pogodbo z dne 18. 10. 1999, sklenjeno s
prodajalcem Ljubič Milanom, Rodetova 4,
Grosuplje, zastavljeni v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
75.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
IZ-83118
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1084/02
z dne 28. 11. 2002, je bilo stanovanje v
prvem nadstropju stanovanjske hiše na Rimski cesti 11 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
199/4, vl. št. 19 k.o. Gradišče I, in obsega
sobo v izmeri 27,60 m2, sobo v izmeri
19,10 m2, stranišče v izmeri 3 m2 in klet v
izmeri 3 m2, last dolžnika BPMC Borut Potočnik Management Consulting d.o.o., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16.
10. 2002, sklenjene z prodajalcem Vladom
Vrbičem iz Velenja, zastavljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
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solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah objekta in na zemljišču na
katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske hiše v Mariboru, Knafelčeva ul. 24, ki stoji na parc. št. 162/1
k.o. Sp. Radvanje, katerega lastnika sta dolžnica ter zastaviteljica Romih Petra, stan.
Maribor, Knafelčeva ul. 34 in zastavitelj Jelenc Marcel, stan. Maribor, Razlagova ul. 5,
vsak do 1/2, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11. 2002, s prilogama,
sklenjene s prodajalcem Viljem Ribičem, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,200.000 SIT s pp.

IZ-83127
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1407/02 z dne
29. 11. 2002, je bilo zastavljeno dvosobno
stanovanje št. D-202, v skupni izmeri
89,46 m2, ki se nahaja v III. nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta s podzemnimi garažami v soseski Dravske terase v Mariboru (Koroška, Lavričeva, Strma ulica), ki
stoji na zemljišču parc. št. 1979/1,
1979/2, 1979/3, 1979/4, 1979/5, k.o.
Koroška vrata ter shramba št. S-D-202 v velikosti 5,02 m2 in garažno mesto št. K3-GM
40 v velikosti 13 m2, last zastavitelja Andreja
Petana, EMŠO 1502960500112, Splavarski prehod 5a, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-80/02, sklenjene dne
14. 11. 2002 s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnika Stanovanjski sklad RS, Javni
sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17,643.345
SIT s pripadki.
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IZ-83119
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1090/02
z dne 28. 11. 2002, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 8 v skupni izmeri 67,24 m2,
ki se nahaja v objektu z oznako E v stanovanjskem naselju Beli gaj I ter garaže št.
G5-1 v izmeri 12,48 m2, oboje stoječe na
parc. št. 2040/4 vl. št. 2471 ter parc. št.
2031/1, 2033/1, 2035/1, 2035/3 vl. št.
1190 k.o. Dobrova, last zastaviteljice Tine
Deu, na podlagi prodajne pogodbe opr. št.
SV 1005/02, overjene pri notarju Bojanu
Podgoršku dne 22. 11. 2002, med Jevšek
Jasno in Boštjanom iz Ljubljane, kot prodajalcema in Tino Deu kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-83120
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1187/2002 z dne
28. 11. 2002, je poslovni prostor št. 2 v II.
nadstropju poslovno-stanovanjske zgradbe
v Mariboru, Partizanska c. 23, v skupni
izmeri 162,73 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom-shrambo in dvoriščnim boksom,
ki stoji na par. št. 1158/1, pripisani pri vl.
št. 510 k.o. Maribor Grad, katerih lastnica
je dolžnica ter zastaviteljica družba Tehnoplan d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 2. 1999, zastavljen v korist
upnice BKS-leasing d.o.o., Ljubljana, skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
82.000 EUR s pp., v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS.
IZ-83121
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1189/2002 z dne
28. 11. 2002, je dvosobno stanovanje z
oznako L2. M. 04, v izmeri 63,35 m2, v IV.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z
oznako KB29, v izmeri 3,89 m2 v I. podzemni kletni etaži stanovanjsko poslovnega
objekta Mirni zaliv v Mariboru ob Koroški
cesti, ki stoji na parcelah št. 1824/3,
1822/2, 1822/1, 1821/3, 1821/2,
1797/1, 1794/1, 1794/2, 1795/11 in
1795/10 k.o. Koroška vrata, katerega lastnik je dolžnik ter zastavitelj Pitamic Miha,
stanujoč Maribor, Koroška cesta 122, na
podlagi prodajne pogodbe št. 88 z dne
21. 11. 2002, s prilogama, zastavljeno v
korist upnice Nove KBM d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.
IZ-83122
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1191/2002 z dne
28. 11. 2002, je dvoinpolsobno stanovanje
št. 2 v izmeri 70,52 m2, v I. nad., s pripadajočo kletno shrambo v izmeri 2,10 m2, s

IZ-83123
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1195/2002 z dne
29. 11. 2002, je dvosobno stanovanje številka 20, v izmeri 62,40 m2, v IV. nadstr.
stanovanjske hiše v Velenju, Goriška c. 43,
stoječe na parceli št. 3327/8, pripisani pri
vl. št. 1685, k.o. Velenje, katerega solastnika sta zastavitelja Tajnik Stanislav in Tajnik
Dana, oba stanujoča Velenje, Goriška c.
43, na temelju kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 24/4-93 z dne 10. 2.
1993, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.100
EUR s pp., v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-83124
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1382/02 z dne 27. 11.
2002, je bilo zastavljeno dvoinpolsobno stanovanje št. 31, v skupni izmeri 55,67 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Šišenska 38, last zastaviteljice Blanke Pavlovič, EMŠO 0808959505362, Šišenska cesta 38, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 8. 11.
1999, z Milanom Rebičem in Vilmo Rozman.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Volksbank – Ljudska banka d.d., matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.515,25 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, s
pripadki.
IZ-83125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1398/02 z dne
28. 11. 2002, je bilo zastavljeno stanovanje z oznako C2BN3ST17, ki se nahaja v
tretjem nadstropju objekta C2B v stanovanjski soseski Pod Šmarno goro, v skupni
izmeri 103,07m2, last zastaviteljev Miha
Berkopca, EMŠO 0108972500386 in Sabine
Novak
Berkopec,
EMŠO
1509972505343, oba iz Ljubljane, Celovška cesta 74, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 26. 9. 2002 in aneksa z dne 28. 11.
2002. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Ljudska banka d.d.,
matična št. 5496527, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 63.083,01 EUR in
63.083 EUR s pripadki.

IZ-83128
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1073/02 z dne
27. 11. 2002, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 19, v izmeri 59,28 m 2, s kletnim prostorom v izmeri 1,81 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica heroja Mašere in Spasića
6, stoječe na parc. št. 1341/2, vpisani v vl.
št. 1950, k.o. Pobrežje, last zastaviteljev
Gregorja Marksla, stan. Dolga ul. 10, Miklavž na Dravskem polju in Jasminke Marksl, stan. Kurirčkova ul. 27, Miklavž na Dravskem polju, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 1. 1998 s prodajalci Marijo, Stanislavom in Zdenko Krivec, zaradi
zavarovanja denarne terjatve do dolžnikov
Janje Selinšek, stan. Žolgarjeva ul. 7, Maribor in Davida Remiha, stan. Žolgarjeva ul.
7, Maribor, zastavljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.200
EUR s pripadki.
IZ-83129
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja
opr. št. SV 1887/2002 z dne 28. 11. 2002,
je stanovanje št. 6, v 2. etaži večstanovanjske hiše s hišno številko Cankarjeva 38,
4260 Radovljica, v skupni izmeri 55,95 m2,
ki še ni vpisano v zemljiško knjigo, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 4/91, sklenjene
dne 11. 11. 1991 s prodajalcem Tehnični
biro Jesenice, p.o., last zastavitelja Janeza
Debelaka, roj. 1. 8. 1946, Cankarjeva 38,
4260 Radovljica, zastavljeno v korist upnika
Petrol Plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000
Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne
terjatve do dolžnika Elkoterm, podjetje za
elektroinstalacije, klimo, ogrevanje, proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Brezje, Brezje 70, v
višini 30,000.000 SIT.
IZ-83173
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
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nja, opr. št. SV 1932/2002 z dne 29. 11.
2002, je stanovanje št. 14 v tretjem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu
Valjavčeva 14 v Kranju, ki stoji na parc. št.
925/1, vl. št. 696 k.o. Kranj, v skupni izmeri
75,50 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
5,25 m2, sobo v izmeri 19,80 m2, sobo v
izmeri 12,76 m2, kabinet v izmeri 14,82 m2,
hodnik v izmeri 6,49 m2, WC v izmeri
2,11 m2, kopalnico v izmeri 3,34 m2, klet v
izmeri 3,92 m2 in druge prostore v izmeri
6,98 m2, katerega lastnika sta dolžnika –
zastavitelja Matjaž in Maja Naglič, oba Valjavčeva ulica 14, Kranj, vsak do ene nerazdelne polovice na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 14. 3. 1992 s prodajalko
Milanko Krišner, zastavljeno v korist upnice
Vesne Korošec, roj. 15. 3. 1966, C. Kokrškega odreda 42a, Kranj, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 18.027 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila s pripadki.
IZ-83184
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Matel Eriha iz Maribora, opr. št. SV 441/02 z dne 26. 11.
2002 je bilo stanovanje – garsonjera tip
A v pritličju objekta A, lamela vzhod, številka 1 zgradbe Zdravkova ulica 16 v Mariboru, v izmeri 32,61 m2 ter shrambe številka
40 v izmeri 2,40 m2, locirane v kletni etaži
v izmeri 3,53 m2 ter zelenica – terasa v
izmeri 22,12 m2, last obeh dolžnikov in
zastavitelja, vsakega do idealne 1/2 na
podlagi prodajne pogodbe številka
488/13-98 z dne 23. 6. 1998 in aneksa
številka 1 k tej pogodbi z dne 5. 11. 1998,
zastavljeno v korist upnika Ploj Vladimirja
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.200 EUR v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki bo veljal na dan plačila.
IZ-83194
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 1113/02 z dne
22. 11. 2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 11 v izmeri 91,49 m2 v 2. nadstropju, kletna shramba št. 11 in parkirno mesto št. 90 v poslovno stanovanjskem kompleksu v Domžalah, Ljubljanska cesta 106,
last dolžnika Petra Breznika, Domžale, Ljubljanska cesta 106, na podlagi pogodbe št.
11/III/D-15/97 z dne 3. 11. 1997, sklenjene s prodajalcem SGP “Graditelj” d.d.,
1240 Kamnik, Maistrova 7, zastavljeno v
korist zastavnih upnikov Franca Breznika in
Helene Kukovec Breznik, oba Domžale,
Sejmiška ulica 21, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 92.033 EUR.
IZ-83195
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 1120/02 z dne
27. 11. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 91,49 m2 v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta – SPB 1 v Domžalah na Ljubljanski cesta 84 A, s kletnim boksom št. 2 v kleti, last zastavnice Marte Močnik, Domžale, Ljubljanska cesta 84A, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 16. 11. 2002 s
prodajalko Belinka kem. ind., p.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, zastavljeno v korist
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upnice Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina NLB, Domžale, Ljubljanska 62,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Zlatka Grebenarja in Tatjane Brili, oba
Domžale, Ljubljanska cesta 84A, v znesku
6,000.000 SIT s pp.
IZ-83196
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1634/02 z dne
27. 11. 2002, je bilo stanovanje s projektno oznako 4S-C.2.G, v 2. nadstropju, “VH
III – enota C”, v izmeri 120,90 kvadratnih
metrov, s shrambo, ki se nahaja v pritličju
objekta, ki se nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu Vrstne hiše III, lega stanovanja
in njena velikost sta razvidni iz komercialne
skice, stanovanjsko poslovni objekt stoječ
na parceli številka 2781, vpisana v zemljiškoknjižni vložek 1809, in na parcelah številka 2782, 2777/4, 2940/2 in 2947/1,
vpisane v zemljiškoknjižni vložek številka
1668, vse katastrska občina Izola Mesto,
last prve dolžnice in zastaviteljice družbe z
omejeno odgovornostjo Euromib d.o.o. Koper, s sedežem v Kopru, Ferrarska ulica
številka 38, matična številka 5366305, lastnina pridobljena na podlagi prodajne pogodbe številka 77/02 z dne 19. 3. 2002
med družbo Galeb gradbeništvom d.o.o Izola kot prodajalko in družbo Euromib d.o.o
Koper kot kupcem, Izjave družbe Galeb
gradbeništvo d.o.o. Izola z dne 1. 8. 2002
in
gradbenega
dovoljenja
številka
351-238/00-1/G-01/16 z dne 24. 4.
2001, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do prve dolžnice in zastaviteljice in
drugega dolžnika znesku 43.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, z zapadlostjo 1. 12. 2012, v korist Delniške družbe Karntner Sparkasse AG, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta številka 63.
IZ-83197
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane opr. št. SV – 4262/2002 z dne
27. 11. 2002 so bili: poslovni prostori v I.
in II. nadstropju in sob št. 404a in 405 v
četrtem nadstropju poslovno garažne hiše,
ki stoji na parc. št. 106/24 k.o. Tabor, ki jih
je pridobil na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin z dne 25. 11.
1992, sklenjeno med Kompas International, turistična in trgovska delniška družba
d.d., Ljubljana, Pražakova 4 kot prenosnikom in pisarniški poslovni prostori v celotnem V. nadstropju v neto izmeri 268 m2 in
soba 617 v VI. nadstropju v neto izmeri
150 m2, vse skupaj v neto izmeri 418 m2,
kar s pripadajočimi terasami, skupnimi prostori in napravami ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v bruto izmeri znaša
918,45 m2, vse v poslovno-parkirni hiši PPH
hiša na Pražakovi 4, ki stoji na parc. št.
106/24 k.o. Tabor, ki jih je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12.
1999, sklenjene med Kompas International, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Abanke
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,300.000 EUR s pripadki.

IZ-83198
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane opr. št. SV-4278/2002 z dne 28. 11.
2002 je bilo stanovanje št. 3 v izmeri
72,50 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Zofke Kvedrove 18, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1913, vpisani v vl. št. 1490 k.o. Zg. Šiška,
v lasti zastaviteljice Sanje Derviškadić Jovanović, Streliška 20, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 10.
2002, sklenjene z Janjo Klasinc, Brilejeva
13, Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnika Branka Banka, Spodnje Gorje
10, Radovljica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83199
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane opr. št. SV-4293/2002 z dne 28. 11.
2002 je bilo enosobno stanovanje št. 79 v
izmeri 47,23m2, ki se nahaja v XI. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Topniška ulica 45, Ljubljana, v lasti zastaviteljice
Nataše Stojmenović, Topniška ulica 45,
Ljubljana, na podlagi notarskega zapisa darilne pogodbe, sklenjene pri notarki Nadi
Kumar dne 27. 11. 2002 pod SV
4261/2002 z darovalcema Godec Petrom
in Godec Marijo, oba Velike lese 3, Krka,
zastavljeno v korist upnika Zorana Stojmenoviča, Ulica bratov Učakar 30, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju Nove LB d.d.
na dan vračila s pripadki.
IZ-83200
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV–4299/2002 z dne
29. 11. 2002 je bilo dvosobno stanovanje
št. A 20, v četrtem nadstropju, v neto koristni površini 59,37 m2, s pripadajočim sorazmernim solastniškim delom skupnih prostorov, delov in naprav celotnega objekta
L-5 Plinarna-zahod in funkcionalnega zemljišča, ki leži na parc. št. 122/7 delno,
191/2 delno, 122/8 delno, 191/4 delno,
122/2 delno, 191/5, 291/1, 192/1 in
192/4 delno, vse k. o. Tabor, ki je last
Porovne Mirjane, Resljeva 32, Ljubljana,
na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
280/84 z dne 12. 12. 1984, aneksa št.
1/85 z dne 26. 11. 1985 in aneksa št.
2/86 z dne 11. 8. 1986, vse sklenjene z
ZIGP IMOS, o.sol.o., Ljubljana, kot pooblaščeni investitor po proizvodnem principu, zastavljeno v korist upnika BKS Leasing d.o.o. za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15.000 EUR s pripadki.
IZ-83201
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane opr. št. SV–4311/2002 z dne 29. 11.
2002 je bilo stanovanje št. 53/2, v prvem
nadstropju večstanovanjskega objekta št.
53, ki stoji na parc. št. 56, z.k. vl. št. 1526,
k.o. Stanežiče, v tlorisni velikosti stanovanjske površine 88,58 m2, s pripadajočo kletno shrambo (8,50 m2), teraso 1 (5,99 m2)
in teraso 2 (5,99 m2), garažo št. 1
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na parceli številka 784/2 katastrska občina
Brezje, last dolžnika – zastavitelja Rudija
Zupana do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 11. 1994, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Investa d.o.o. kot
prodajalcem, zastavljen v korist upnice
Grawe zavarovalnice d.d. za zavarovanje denarne terjatve v višini 19.000 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

St 23/93
S-82627
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/93 sklep z dne 25. 11. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Lesna industrija “Bor” Laško p.o., Rečica
100, Laško - v stečaju, se zaključi.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Lesna industrija
“Bor” Laško p.o., Rečica 100, Laško - v
stečaju, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 11. 2002
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(23,20 m2) in zunanjim parkirnim mestom
št. 1, kateremu pripada tudi solastninska
pravica na prostorih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti, kakor tudi delež
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu za redno rabo, v solasti vsakega
do 1/2, Ocepek Matjaža, Cvetlična pot 27,
Ljubljana, in Pislak Metke, Apače 303, Lovrenc na Dravskem polju, na podlagi prodajne pogodbe št. 53-2 z dne 16. 7. 2002,
sklenjene z AB Invest d.o.o. kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnika BKS Leasing d.o.o., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 58.000 EUR s pripadki.
IZ-83202
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 2018/02 z dne 27. 12.
2002, je bila stanovanjska enota (vrstna hiša) A št. 63 v skupni izmeri 33,62 m2 v
naselju Tomačevo, parc. št. 2272/2,
2272/3, 2298/2 k.o. Stožice, solast zastaviteljev Mire Oplotnik in Jožeta Oplotnika, zastavljeno v korist upnika Ahlin Franca
za zavarovanje denarne terjatve v višini
31.080 EUR s pripadki.
IZ-83203
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane opr. št. SV 2020/02 z dne 27. 11.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 16 v
skupni izmeri 61,85 m2, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šišenska 2, Ljubljana, last zastaviteljice Bevc
Alenke Marije, zastavljeno v korist upnika
Osmana Okanovića za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.620 EUR s pripadki.
IZ-83204
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane opr. št. SV 2047/02 z dne 29. 11.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 10, v
skupni izmeri 65,60 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj, last zastaviteljice Maje Stevanović, zastavljeno v korist
upnika Tasunović Dragana za zavarovanje
denarne terjatve v višini 73.600 EUR s pripadki.
IZ-83221
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 2075/02 z dne 3. 12.
2002, je bil poslovni prostor v izmeri
268,50 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
objekta “A” na naslovu Cesta v Kleče 12,
Ljubljana, stoječega na parc. št. 440/5 k.o.
Dravlje, last zastavitelja Doclea d.o.o., zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-83243
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1271/02-1 z dne 29. 11. 2002, je bil poslovni prostor v izmeri 22,5 m2, med osmi 3
– 4 in B – D, ki se nahaja v pritličju poslovno trgovskega objekta Brezje, zgrajenega

IZ-83222
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1288/02-1 z dne 3. 12. 2002, je bil poslovni prostor številka 1 v skupni izmeri
35,62 m2, s predprostorom s sanitarijami v
skupni izmeri 4,08 m2 in prostorom za arhiv
v izmeri 6,97 m2; vsi navedeni prostori se
nahajajo v pritličju poslovnega objekta v poslovni stavbi v Lenartu na naslovu Kraigherjeva 19/a, zgrajeni na parceli številka 90/2,
pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka
296, katastrska občina Lenart; last zastavitelja Zdravka Lipovža do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 21. 10. 1998,
sklenjene med njim kot kupcem ter med
Mascom – montaža in trgovina d.o.o. kot
prodajalcem, zastavljen v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s
pripadki, denarne terjatve v višini 2,317.869
SIT s pripadki in bodoče in pogojne denarne terjatve v višini največ 4,500.000 SIT s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 198/02-8
S-82625
To sodišče je s sklepom St 198/2002
dne 25. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Impex Dekorativna, Družba za trgovino, zastopanje, svetovanje
in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 57, matična številka: 5966566, šifra
dejavnosti: 51.410.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2003 ob 10.40, soba 352/III
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

St 50/2002
S-82629
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 50/2002 sklep z dne 25. 11.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Kuli, Trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.,
Zadobrova 45, Škofja vas - v stečaju (matična številka 5763576), se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kuli, Trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., Zadobrova 45,
Škofja vas – v stečaju (matična številka
5763576), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 11. 2002
St 90/2002
S-82630
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 90/2002 sklep z dne 25. 11.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Klanjšek Marjana s.p., Zrcalo, Krekov trg
4, Celje (matična številka 5470947), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. čl.
99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski Okrožnega sodišča v Celju.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Klanjšek Marjana
s.p., Zrcalo, Krekov trg 4, Celje (matična
števika 5470947), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 11. 2002
St 15/91
S-82599
To sodišče je v likvidacijskem postopku
nad dolžnikom OZ Alpe Adria, Ljubljana,
Vodnikova 133, s sklepom pod opr. št. St
15/91 z dne 20. 11. 2002 odstavilo likvidacijskega upravitelja Uroša Benedeta in
imenovalo novega upravitelja Grega Ermana iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002
St 14/97
S-82600
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Preskrba Poljčane Trgovi-

Stran

8316 / Št. 106 / 6. 12. 2002

na in storitve d.d. – v stečaju, Poljčane,
Bistriška 54, dne 20. 1. 2003 v sobi št.
240 ob 10.30, nov (drugi) narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev, tokrat
osnutka z dne 16. 11. 2002, ki je z majhnimi spremembami nadomestil prvotno potrjeni osnutek z dne 18. 9. 2002.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev z dne 16. 11. 2002 v pisarni gospodarskega oddelka naslovnega
sodišča (soba št. 217) vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2002
St 69/2002
S-82601
Postopek prisilne poravnave nad podjetjem IMP Montaža Maribor d.d., Maribor,
Špelina ulica 2.
S sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru opr. št. St 69/2002 z dne 8. 11.
2002 je bila potrjena prisilna poravnava nad
dolžnikom IMP Montaža Maribor d.d., Maribor, Špelina ulica 2.
Terjatve upnikov so razvrščene v 4 razrede, in sicer:
1. razred – terjatve upnikov dobaviteljev
in ostalih nezavarovanih upnikov, ki se poplačajo v 3 letih od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave v višini 60%
brez obresti, valorizirane od 1. 7. 2002 z
vrednostjo EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije, veljavnem na dan izplačila obveznosti (devizna klavzula);
2. razred – terjatve z ločitvenimi pravicami, za katere se položaj tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
3. razred – terjatve leasingodajalcev, za
katere se položaj tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni;
4. razred – terjatve iz II. odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99, ZPPSL), za katere se položaj tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni.
Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 22. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2002
St 84/2002
S-82602
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2002 sklep z dne 22. 11.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gmajner Irena s.p., Šiviljstvo, Ul. 15. junija 1, Ljubečna (matična številka
5512552), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski Okrožnega sodišča v Celju.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
skepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Gmajner Irena
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s.p., Šiviljstvo, Ul. 15. junija 1, Ljubečna
(matična številka 5512552), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2002
St 17/2002
S-82603
Stečajni senat Okrožnega sodišča v Kopru je s sklepom z dne 20. 11. 2002 pod
opr. št. St 17/2002 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Studio Design, Furlan Jelka, s.p., Cankarjeva ul. 11, Koper, se začne in takoj zaključi.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 2002
St 36/2001-48
S-82726
To sodišče je s sklepom opr. št. St
36/2001 z dne 25. 11. 2002 v stečajni
zadevi nad dolžnikom Voje, podjetje za
proizvodnjo bombažnih tkanin, trgovino
in gostinstvo d.o.o., Tržič, Predilniška cesta 18 - v stečaju sklenilo:
stečajni postopek nad dolžnikom se zaključi.
Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega
postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni po
tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 11. 2002
St 24/2001
S-82727
To sodišče je dne 25. 11. 2002 izdalo
sklep opr. št. St 24/2001, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika CMM Trade, trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica (matična št. 5743346).
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 7.
2. 2003 ob 8.30 v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 11. 2002
St 160/2002
S-82728
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kovit d.o.o., Trbovlje za
dne 23. 12. 2002 ob 12. uri v sobi 368/III
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2002

St 24/2000-98
S-82836
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 24/2000 na seji senata dne 28. 11.
2002 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Inter
TOB Tovarna obutve Novo mesto d.d. - v
stečaju, Vavpotičeva ul. št. 19, Novo mesto se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Inter TOB Tovarna obutve Novo mesto
d.d. - v stečaju, Vavpotičeva ul. št. 19, Novo mesto izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 11. 2002
St 161/02
S-82837
To sodišče je s sklepom St 161/2002
dne 27. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Fittop Športni center
d.o.o., Linhartova cesta 33, Mengeš, matična številka: 5430232.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Ladislav Hafner iz Škofje Loke.
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 4. 2. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2002
St 83/2002
S-82839
To sodišče je s sklepom opr. št. St
83/2002 z dne 5. 11. 2002 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Zmajčkov butik d.d., Ljubljana, Koprska
100 in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda D, ki so
navedeni v prilogi sklepa, plačati njihove
terjatve v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, z obrestmi po nominalni letni obrestni meri 4% od dneva pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, razen za terjatve upnikov razreda A, B, C in E, ki so
nastale do 12. 4. 2002 kot dneva začetka
postopka prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
peti koloni (višina priznanih terjatev upnikov
razreda D) priloge “seznam upnikov - lastnikov z glasovalno pravico”, ki je sestavni del
izreka sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini in rokih, določenih v izreku
sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Pekarna Vrhnika (razred E) svojo
terjatev, nastalo po začetku postopka prisilne poravnave, v višini 50,000.000 SIT, na
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tojba, matična št. 5502241, šifra dejavnosti
52.488.
Za stečajno upraviteljico se določi Ksenjo Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta
58.
Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski naslovnega sodišča in vpiše v tusodnem registru.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajne mase.
Dolžnikove upnike, ki svojih terjatev niso
prijavili v postopku prisilne poravnave pozivamo, da v roku dveh mesecev od te objave
začetka stečajnega postopka prijavijo svoje
terjatve. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti terjatve in
navedbo transakcijskega ali drugega računa
upnika. Za terjatve, glede katerih je v teku
pravdni postopek, je v prijavi potrebno navesti sodišča pred katerim teče postopek in
opravilno številko spisa. Ločitveni upniki morajo v prijavi navesti del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša zavarovana terjatev in znesek do katerega ta ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki morajo v
prijavi navesti del premoženja (predmet) na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo ob prijavi terjatve predložiti potrdilo o
plačani sodni taksi, ki znaša 2% od tolarske
vrednosti celotne terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT (do vrednosti takse 10.000 SIT se na prijavo nalepijo
sodni koleki, nad tem zneskom pa plačajo
fizične osebe takso na transakcijski račun št.
01100-1000-338529, pravne osebe na
transakcijski
račun
št.
01100-1000-339014).
Narok za preizkus terjatev se določi na
dan 26. 2. 2003 ob 8.30 v razpravni dvorani 110/I naslovnega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil izobešen na oglasni deski sodišča dne
29. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 11. 2002

St 33/2002-8
S-82923
To sodišče je na seji senata dne 28. 11.
2002 pod opr. št. St 33/2002 sprejelo
naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom “SVIK”
Viktor Subotič s.p., Gotna vas 2, Novo
mesto, matična št. 5203763, šifra dejavnosti 36.120, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
“SVIK” Viktor Subotič s.p., Gotna vas 2,
Novo mesto, izbriše iz vpisnika samostojnih
podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 11. 2002
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dolžnika v zameno za 5.000 delnic dolžnika
v emisijski nominalni vrednosti 50,000.000
SIT. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, v
skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala, sprejetim na skupščini dolžnika dne
5. 7. 2002 in izdati upniku ustrezno število
delnic.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 11. 2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 25. 11.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2002
St 133/2002-17
S-82840
To sodišče je s sklepom opr. št. St
133/2002 z dne 27. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Denisa Arnejčič s firmo MEDIA M
trgovina na drobno, komisijska prodaja
ter izposoja CD plošč - Arnejčič Denis
s.p., Maribor, Regentova ulica 4, in ga
takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti, in
ker ne zadošča niti za stroške postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2002
St 148/2002
S-82841
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Paloma tovarna lepenke Ceršak d.d.
Ceršak dne 20. 12. 2002 ob 12. uri, v
sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 11. 2002
St 8/2002
S-82842
To sodišče je s sklepom opr. št. St
8/2002 z dne 28. 11. 2002 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Majcenovič
podjetje za proizvodnjo in trgovino z vodovodnim in toplovodnim instalacijskim
materialom, Hrastovec 26/b - v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 11. 2002
St 19/2002
S-82921
To sodišče je v poravnalnem senatu v
zadevi pod opr. št. St 19/2002 dne 29. 11.
2002 odločilo:
postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Shopping center Nova Gorica, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Mednarodni mejni prehod 6, Vrtojba, ki je bil začet s sklepom
naslovnega sodišča opr. št. St 19/02 z dne
4. 9. 2002 se ustavi.
Začne se stečajni postopek zoper dolžnika Shopping center Nova Gorica, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, Mednarodni mejni prehod 6, Vr-

St 27/2002
S-82922
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča
opr. št. St 27/2002 z dne 29. 11. 2002 se
nad dolžnikom - samostojnim podjetnikom Igorjem Jambrovičem, vpisanim v
registru samostojnih podjetnikov s firmo Gostilna “7”, gostinstvo Igor Jambrovič s.p.,
Sečovlje 21, Sečovlje, začne stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico se določi Olga
Tanko, Goriča vas 95A, Ribnica.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 3.
2003 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2002

St 33/2002
S-82924
To sodišče je s sklepom opr. št. St
33/2002 z dne 27. 11. 2002, stečajni postopek nad dolžnico Mihelač Andrejo s.p.,
Javornik 41, Ravne na Koroškem, na
podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnice iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 45-300/94 pri Davčni
upravi RS, Davčni urad Maribor, Izpostava
Ravne na Koroškem.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 11. 2002
St 208/2002
S-82963
To sodišče je s sklepom z dne 2. 12.
2002 pod opr. št. St 208/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Sonce d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana, matična številka 5273986, šifra dejavnosti
74.140.
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 (2. 12.
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.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
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– Banka Zasavje d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25/C,
– Mercator d.d., Ljubljana, Dunajska
107,
– Svema d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 29,
– Manet d.o.o., Ljubljana, Linhartova
3/A,
– Marjana Medved, predstavnica sveta
delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2002

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
SU 43-02/99-7
ZK-20667
Predsednica Okrožnega sodišča v Novi
Gorici, okrožna sodnica svetnica Darinka
Kogoj, na podlagi prvega odstavka 122.
člena in prvega odstavka 136. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.
33/95), izdaja naslednjo odločbo:
ugotovi se, da so novi zemljiškoknjižni
podatki pri zemljiškoknjižnem vložku št.
105, k.o. Ponikve, nastavljeni in se z dnem
11. 6. 2001 začnejo uporabljati.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
Š 130/2002
SR-20649
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Kolpa, proizvodnja in predelava plastičnih mas d.d., Rosalnice 5, Metlika,
ki jo zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam 1.
neznano kje bivajoča Magda Priselac, nazadnje stanujoča v Kamanju 19, Republika Hrvaška, 2. neznano kje bivajoča Priselac Kolar
Jana, nazadnje stanujoča v Kamanju 8, Republika Hrvaška in 3. neznano kje bivajoča Repič Bratina Mara, nazadnje stanujoča Vel. Vrh
5, sedaj prebivališče in sedež tožene stranke
neznan, zaradi ugotovitve lastninske pravice
in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v
smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 29. 10. 2002, postavlja začasnega
zastopnika 1. neznano kje bivajoči Magdi Priselac, nazadnje stanujoči v Kamanju 19, Republika Hrvaška, 2. neznano kje bivajoči Priselac Kolar Jani, nazadnje stanujoči v Kamanju 8, Republika Hrvaška in 3. neznano kje
bivajoči Repič Bratina Mari, nazadnje stanujoči Vel. Vrh 5, sedaj prebivališče in sedež tožene stranke neznan.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo
4a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko 1. neznano kje bivajoča
Magda Priselac, nazadnje stanujoča v Kamanju 19, Republika Hrvaška, 2. neznano
kje bivajoča Priselac Kolar Jana, nazadnje
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stanujoča v Kamanju 8, Republika Hrvaška
in 3. neznano kje bivajoča Repič Bratina
Mara, nazadnje stanujoča Vel. Vrh 5, vse do
takrat, dokler le-ta ali njihov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 29. 10. 2002
P 129/2002
SR-20655
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi
tožeče stranke Kolpa, proizvodnja in predelava plastičnih mas d.d., Rosalnice 5, Metlika,
ki jo zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani
dediči neznanega prebivališča po pokojnem
Furjanić Nikoli iz Furjanićev 1, sedaj bivališče
in sedež tožene stranke neznan, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 29. 10. 2002
postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojnem Furjanić Nikoli iz Furjanićev 1, sedaj neznanega
sedeža in prebivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo
4 a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega bivališča po pokojnem Furjanić Nikoli
iz Furjanićev 1, 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 29. 10. 2002
P 284/96
SR-20628
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic, Zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska 3/a, ki jo
zastopa odv. Marko Globevnik iz Kopra, zoper toženo stranko 1. Tanjo Bračič, neznanega bivališča in 2. Vido Rome iz Jesenic,
Cesta C. Tavčarja št. 6, ki se vodi pod opr.
št. P 284/96, zaradi plačila 2,652.105,90
SIT in dopustitve prodaje zastavljenih nepremičnin, prvi toženi stranki Tanji Bračič,
na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, ker je neznanega
bivališča in nima postavljenega pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico – Bredo
Požar, odvetnico iz Kopra, Pristaniška 8.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2002
P 396/99
SR-20658
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Ahmeta Kapiča iz
Ljubljane, Vodnikovo naselje 17 a, ki ga
zastopa odv. Ismet Mahmuljin iz Grosuplja,
zoper toženo stranko Teodorja Krasnika, neznanega bivališča, ki se vodi pod opr. št. P
396/99, zaradi plačila 2,013.164 SIT, to-

ženi stranki Teodorju Krasniku na podlagi
določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, ker je neznanega bivališča in nima
postavljenega pooblaščenca, postavilo začasnega zastopnika - mag. Viktorja Juhanta, odvetnika iz Kopra, Marušičeva 5.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 2002
P 180/2002
SR-20654
To sodišče je po okrožni sodnici Evelin
Toroš, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo stranko Gorkič Feruča, Prvomajska 30, Nova Gorica, sedaj neznanega
bivališča,
zaradi
plačila
4,654.599,90 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 180/2002 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 30. 10. 2002

Oklici dedičem
D 196/2002
OD-19514
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Repovž, roj. 31. 1.
1909, državljanki Republike Slovenije, umrli
dne 9. 4. 2002, nazadnje stalno stanujoči na
naslovu Spodnje Laze št. 5, Zgornje Gorje.
Ker sodišču ni znano, ali je zapustnica
imela kakšne sorodnike, ki bi bili po zakonu
upravičeni dedovati, pozivamo vse dediče,
da se v enem letu po objavi tega oklica
prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 10. 2002
D 369/02
OD-21073
dne 3. 7. 2002 je umrl Franc Košenina,
nazadnje stanujoč Novi Log 19/e, Hrastnik,
roj. 28. 3. 1940.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli
v poštev kot dediči po pokojnem Francu
Košenini, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo sodišču (206. člen
ZD).
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 11. 2002
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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

30. 10. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ambrož
Bojan in Nikolovski Zare.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 11. 2002
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Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE
Srg 2073/2002
Rg-20638
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja – družbenika Župan, podjetje za predelavo, trgovino in storitve, d.o.o., Skorno
25, Šmartno ob Paki, zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra brez likvidacije sklenilo objaviti sklep:
družba Župan, podjetje za predelavo,
trgovino in storitve, d.o.o., Skorno 25,
Šmartno ob Paki, preneha po skrajšanem
postopku.
Družba ima enega družbenico, in sicer
Kugonič Ido, Skorno 25, Šmartno ob Paki,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica 16. 10.
2002.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 12. 11. 2002

LJUBLJANA
Srg 08841/2002
Rg-19562
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
družbe Fast Suhadolnik & CO d.n.o., trgovina, zunanja trgovina in zastopanje, Preserje, Jezero 115, ki jo zastopa odvetnik
Sergij Simšič, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Fast Suhadolnik & CO d.n.o., trgovina, zunanja trgovina in zastopanje, Preserje, Jezero 115, objavlja sklep:
družba Fast Suhadolnik & CO d.n.o.,
trgovina, zunanja trgovina in zastopanje, Preserje, Jezero 115, reg. št. vl.
1/31785/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 9.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in družabnika sta Suhadolnik Franc in Jernej, Preserje, Jezero 115,
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

Srg 8362/2002
Rg-20643
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni, v zvezi s
priglasitvijo družbe Magaš trgovina, d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postopku v sodni register, dne 4. 11. 2002 objavlja sklep:
družba Magaš, trgovina, d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 13. 9. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Magaš Vincenc, s stalnim
prebivališčem v Zagorju ob Savi, Podvine
35 in začasnim prebivališčem v ZR Nemčiji,
Am Breitenstein 27, 88373 Fleischwangen,
z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe in kapital
prenese v celoti na ustanovitelja Magaš Vincenca.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu 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 4. 11. 2002

MARIBOR
Srg 2404/2002
Rg-20631
Družba MBH-T, terminsko poslovanje,
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
reg. št. vl. 1/10000-00, katere družbenica
je Mariborska borzno-posredniška hiša,
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, po
sklepu družbenice družbe z dne 3. 10.
2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Mariborska
borzno-posredniška hiša, d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2002
Srg 2555/2002
Rg-20634
Družba Ambrož Nikolovski, družba za
šolanje voznikov, trgovino in storitve,
d.n.o., Zgornji Porčič 39, Sveta Trojica,
reg. št. vl. 1/9372-00, katere družbenika
sta Ambrož Bojan, Zgornji Porčič 39, Sveta
Trojica in Nikolovski Zare, Gubčeva ulica 2,
Lenart, po sklepu družbenikov družbe z dne

Srg 2510/2002
Rg-20635
Družba ENO-TRADE, družba za posredništvo in trgovino, d.o.o., Ptujska 77,
Rače, reg. št. vl. 1/10362-00, katere družbenik je Perger Danijel, Drabosnjakova ulica 6, Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne 23. 10. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Perger Danijel.
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 11. 11. 2002

MURSKA SOBOTA
Srg 2002/00373
Rg-20632
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Marulica, Jud in partner, Trgovina na veliko in malo, Černelavci d.o.o.,
Černelavci, Liškova 2b, vpisana v sodni
register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/02172/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD, po sklepu družbenika z dne
13. 2. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Jud Viljem, Polana 26, kot družbenik prevzema obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 11. 2002
Srg 2002/00261
Rg-20644
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Andrija, Trgovsko podjetje
d.o.o., Podgrad 35, 9250 Gornja Radgona, ki je vpisana v reg. vložku tega sodišča št. 1/02306/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov
Šprem Kazimirja, Ivana Rangera 36, Varaždin, Hrvaška, Šprem Ljubice, Šprem Stan-
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ka in Šprem Andreje poročene Vuglač, vsi
Kralja Tomislava 3, Hrašićica, Varaždin, Hrvaška, z dne 26. 2. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe prevzemajo vsi navedeni družbeniki.
Družbeniki si premoženje družbe delijo
v skladu z njihovimi poslovnimi deleži.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
dužbe 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 2002/00627
Rg-20647
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Ratnik, trgovsko in cvetličarsko podjetje d.o.o., Tišina 33 A, ki je
vpisana v reg. vložku tega sodišča št.
1/00644/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice Ratnik Marije, Tišina 33 A, z dne 4. 9. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in poravnane vse obveznosti do zaposlenih.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe prevzema edina družbenica Ratnik Marija, Tišina 33 A.
Vse kjerkoli nahajajoče se premoženje
družbe, ki preostane po poplačilu vseh obveznosti družbe ostane družbenici do celote.
Proti sklepu družbenice 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, Upravna enota Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, preklicuje veljavnost: 1 kos – gumijasti pečat premera 20
mm z napisom *REPUBLIKA SLOVENIJA*
UPRAVNA ENOTA MARIBOR, grb, 75.
Ob-83240
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC,
Poklicna in srednja ekonomska šola, Koroška 11, Slovenj Gradec, štampiljko z vsebino: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC,
POKLICNA IN SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA, KOROŠKA 11, 2380 SLOVENJ GRADEC, št. 2. gnp-105939
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Priglasitveni list
Barlič Vinko, Chengdujska cesta 18, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 26-642/94, matična št. 5213728, izdan
dne 1. 6. 1994. gnc-106094
Cimerman Jože s.p., Avtoprevozništvo in
storitve z gradbeno mehanizacijo, Dobravica
29, Šentjernej, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1144-94, izdan dne 30. 6. 1994.
gnj-105937
Čander Mirko, Cvetna ulica 38, Šentjur,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0040/93,
izdan dne 31. 12. 1993. gnq-106330
Gradišek Saša, Kidričeva 12, Litija, priglasitveni list, opravilna št. 023-0004/96 izdan na ime Gradišek Andrej, izdan dne 5. 2.
1996 in 21. 10. 1998. gnj-106262
Krhlanko Franc, Spodnji Gabernik 24,
Podplat,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 54-543/94, izdan dne 20. 12. 1994.
gno-106082
Maletić Juraj, Trg prekomorskih brigad
11, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 032555/0026/00-37/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gng-106165
Mandič Nedeljko, Testenova 18, Mengeš,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 06-2029/97, izdan dne 1. 1. 1997.
gnd-105993
Marija Kuharič s.p., Frizerski salon Marija, Zalog pri Moravčah 3, Moravče, priglasitveni list, opravilna št. 06-0390/94, ero:
5687876, izdan dne 18. 7. 1994.
gns-105953
Posredništvo, podjetniško in poslovno
svetovanje, Martina Košica s.p., Trnovec 5,
Medvode, priglasitveni list, opravilna
št. 27-863-99, izdan dne 3. 11. 1999, priglasitev sprememb in dopolnitev 17. 1.
2002. gnm-105913
Simončič Mirko, Črnova 53/c, Velenje,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 064113/1490/01-69/1997 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 21. 1. 1997.
gnb-105995
Sternad Izodor s.p., Pekarna, slaščičarna, bistro, Braslovče 48, Braslovče, obrtno
dovoljenje, št. 023686-1806-01-72-1995,
izdano dne 25. 9. 1998 pri OZS.
gng-105815
Virant Bojana, Dolenjska cesta 58, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-2415/96, izdan dne 2. 12. 1996.
gnu-106051
Žižek Primož, Šegova 4, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038 - 2050/97.
gnq-106355

Potne listine
Bajželj Blaž, Vrhovčeva 15, Ljubljana, potni list, št. P00450690. gnx-105898
Bećić Mujo, Mlaka 39/b, Stara Cerkev,
potni list, št. P00779045. gnn-105958
Cilenšek Zoran, Prvomajska 2, Litija, potni list, št. P00056365. gny-105997
Česen Tina, Gestrinova 3, Ljubljana, potni list, št. P00450689. gny-105897
Fakin Andreja, Tolstojeva 51/a, Ljubljana, potni list, št. P00006192. gnb-106295

Fakin Boris, Tolstojeva 51/a, Ljubljana,
potni list, št. P00004263. gny-106297
Fakin Jana, Tolstojeva 51/a, Ljubljana,
potni list, št. P00004262. gnc-106294
Fakin Mateja, Tolstojeva 51/a, Ljubljana,
potni list, št. P00006191. gnz-106296
Goličič Jurij, Podbrezje 138, Naklo, potni list, št. P00233002. gnf-106091
Hozjan Štefan, Hotiza, Kamenska ulica 9,
Lendava - Lendva, maloobmejno prepustnico, št. AH 4950, izdala UE Lendava.
gnp-106181
Humar Jelka, Lokovec 19, Čepovan, maloobmejno prepustnico, št. AI 42079, izdala
UE Nova Gorica. gnn-106308
Jeraj Alojzij, Vodiška cesta 47/a, Vodice,
potni list, št. P00273600. gnd-106118
Jerič Marjan, Cesta na Gradec 3, Mirna,
potni list, št. P00775814. gnu-106376
Kapun Aleksandra Mirjam, Praterstr. 25,
90429 Nurnberg, Nemčija, potni list, št.
P00136992. gng-106215
Kocman Teodor, Kolodvorska cesta 2,
Postojna, potni list, št. P00367313.
gng-106090
Kovačič Alojz, Sela pri Šmarju 24, Grosuplje, potni list, št. P00009861. gnz-105821
Kovačič Jože, Poljanski nasip 24, Ljubljana, potni list, št. P00607879. gno-106307
Lukšič Igor, Goričane 84, Medvode, potni list, št. P00365555. gnk-105986
Lukšič Katarina, Goričane 84, Medvode,
potni list, št. P00535285. gnm-105984
Macedoni Lukšič Marta, Goričane 84,
Medvode, potni list, št. P00422042.
gnl-105985
Marinič Željko, Barbana 9, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI 86975
in kmetijski vložek, št. 1093, izdala UE Nova
Gorica. gno-105907
Mihič Rok, Novo Polje, Cesta I/55e, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00394809.
gns-106153
Pihler Maja, Prušnikova 44, Maribor, potni list, št. P00758666. gne-105967
Pintarič Darja, Černelavci, Liškova 52,
Murska Sobota, maloobmejno prepustnico,
št. AG 14562, izdala UE Murska Sobota.
gnn-105883
Platovšek Zdenka, Levec 22, Petrovče,
potni list, št. P00864783. gnt-106327
Podlogar Marija, Lechfeld 34, 53844
Troisdorf, potni list, št. P00666631.
gnc-106319
Podlogar Marko, Lechfeld 34, 53844
Troisdorf, ZR Nemčija, potni list, št.
P00666632. gnh-106318
Purger Martina, Bernetičeva 12, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 115567, izdala UE Koper. gne-105892
Rener Hedvika, Splitska 39, Velenje, potni list, št. P00309676. gni-105863
Rode Maja, Novo Polje, Cesta I/55e,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00394806.
gnq-106155
Savec Drago, Kelkheimer str. 2, 61350
Bad Homburg, ZR Nemčija, potni list, št.
P00033127. gnj-106316
Savkov Goran, Ljubljanska 18, Novo mesto, potni list, št. P00264644. gnn-106283
Scarlatella Ivanka, Ulmweg 15, 70499
Stuttgart, ZR Nemčija, potni list, št.
P00512380. gng-106315
Smaga Joseph, Ulica padlih borcev 22,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00715286. gnl-106310
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Bučalić Savo, Zvezda 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109757. gnx-106323
Budja Hilda, Šarhova 52, Maribor, osebno izkaznico, št. 413831. gnj-105962
Bulovec Rado Jaka, Ribno, Gorenjska ulica 10, Bled, osebno izkaznico, št. 1045812.
gnf-106191
Cuder Samo, Kosovelova ulica 5/b, Tolmin, osebno izkaznico, št. 189931.
gnj-106187
Cvetko Elizabeta, Peclava 6, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 747898. gnw-105949
Čendak Jerneja, Zaloška cesta 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 261434.
gny-106122
Despotović Dragica, Verovškova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 654330.
gnk-106361
Doblšek Antonija, Majaronova 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 349159.
gnl-106060
Dolinar Gregor, Lukovica pod gradom 2,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 32787. gnj-105912
Dragan Gombač Janja, Bajtova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1320928.
gnr-106254
Đorđević Branko, Hmeljarska cesta 11,
Prebold, osebno izkaznico, št. 170015.
gns-105978
Fartek Jolanka, Šercerjeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 27906. gnv-106300
Fatur Stojan, Smrje 1, Prem, osebno izkaznico, št. 1553463. gnr-106304
Ferk Marjeta, Čopova 5, Murska Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 1352158.
gno-106182
Filipič Marta, Beričevo 23/d, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 526849.
gno-106132
Finec Milan, Ulica Marije Drakslerjeve 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1050535.
gnd-106368
Finkšt Darja, Aškerčeva 38, Mozirje, osebno izkaznico, št. 198738. gnu-105976
Florijančič Boštjan, Gotovlje 193, Žalec,
osebno izkaznico, št. 371479. gnv-106075
Forstnerič Jernej, Celovška 50, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 233717.
gnp-106081
Furlan Matej, Kožmani 28, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 1353987.
gnt-106177
Gabrič Andreja, C. bratov Zorko 43, Senovo, osebno izkaznico, št. 1254313.
gnq-105855
Gašperič Damijan, Frenkova pot 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 20735.
gnv-106325
Gorenak Bogdan, Osredek pri Zrečah
13, Zreče, osebno izkaznico, št. 252262.
gnj-105862
Gorjan Jožef, Merljaki 13, Renče, osebno izkaznico, št. 607000. gne-105992
Grabar Uroš, Plitvički vrh 53, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 429496.
gne-106067
Grabnar Franc, Ardro pri Raki 17, Raka,
osebno izkaznico, št. 753644. gnq-106205
Gracer Zvonko, Knifičeva 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 331412. gno-106332
Gradišnik Tatjana, Javornik 26/b, Štore,
osebno izkaznico, št. 396995. gnm-105909
Gregorn Mirko, Trebinjska 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 653654. gnf-105941

Horvat Geza, Martjanci 90, Martjanci, osebno izkaznico, št. 1365120. gng-106190
Hotujec Gregor, Adlešiči 29, Adlešiči, osebno izkaznico, št. 1022025. gnk-105861
Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 118492.
gnr-106154
Ivančič Petra, Tomačevo 39/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 230917.
gng-105940
Jagarinec Aleš, Štuki 21, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1336187. gnx-105948
Jager Janez, Kurirska pot 4, Kranj, osebno izkaznico, št. 948548. gni-106092
Jagodic Draga, Groharjeva ulica 14, Kamnik, osebno izkaznico, št. 465455.
gnf-105841
Jenko Ladislav, Jelenčeva ulica 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 373877. gng-105915
Jerman Bruna, Cesta v Rožno dolino
18/e, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 205934. gns-105878
Jerman Marija, Zahomce 12, Vransko,
osebno izkaznico, št. 248047. gnt-106202
Jolić Dejan, Brodarska 14, Litija, osebno
izkaznico, št. 1018894. gnn-106008
Jovanović Irena, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 657920.
gnp-106256
Jovanović Saša, Dr. Hrovata 1, Ormož,
osebno izkaznico, št. 1388701. gnc-106069
Jurgec Matjaž, Bukovci 176/a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št. 539913.
gng-105894
Kalan Marijana, Lipce 23, Blejska Dobrava,
osebno
izkaznico,
št. 183153.
gnq-105955
Kanop Igor, Rošpoh 11/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 339871. gny-105872
Kavčič Marija, Slančeva 7, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 492952. gnp-106306
Kenda Terezija, Rožna dolina, Cesta
VI/22, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 624838. gnx-106048
Klobčar Marija, Povšetova 104/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 73450.
gnv-106175
Knez Marija, Vreskovo 8/c, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 411097. gny-106172
Knific Eva, Deteljica 8, Tržič, osebno izkaznico, št. 1132384. gnc-105919
Kocjančič Suzana, Nad Miklavžem 3, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 367957.
gnu-106151
Kogovšek Rok, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 382552. gnn-105908
Kojc Zlatko, Apače 256, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 551769.
gnb-105895
Kolar Slavica, Kozje 14, Kozje, osebno
izkaznico, št. 764401. gnh-106089
Kolka Teodora, Plečnikova 1, Celje, osebno izkaznico, št. 1514780. gnw-106074
Korenčič Breda, Sp. Rudnik 215, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 637774.
gnr-106054
Koštomaj Nina, Višnja vas 10/d, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 873746. gnp-106106
Koštomaj Tanja, Višnja vas 10/d, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 950385. gnq-106105
Kovač Danica, Lokev 151, Lokev, osebno izkaznico, št. 461044. gnw-106099
Kovačič Sabina, Valvasorjeva ul. 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 1420222.
gnj-106337
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Smaga Joseph, Ulica padlih borcev 22,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 152267, izdala UE Nova Gorica. gnk-106311
Soko Damjan, Pri lesniki 15, Logatec,
potni list, št. P00286041. gnz-106321
Strajnar Mitja, Cigaletova 1, Ljubljana, potni list, št. P00738101. gno-106357
Šubic Matej, Soussenska ulica 4, Ljubljana, potni list, št. P00780656. gns-106353
Topčagić Almedina, Plešičeva ulica 27,
Ljubljana, potni list, št. BA 413761, izdala
UE Ljubljana. gnm-106059
Toplak Simon, Lipovci 257, Beltinci, potni list, št. P00605485. gni-105988
Vatovec Iztok, Truške 7/a, Marezige, potni list, št. P00695249. gnq-105905
Vrtačnik Maja, Videm 7/a, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00320719. gnd-106043
Zorko Ivan, Bevkova ulica 1, Maribor, potni list, št. P00821695. gnw-106274
Živčič Lea, Dolgi breg 47, Ljubljana, potni list, št. P00744479. gnw-105874

Osebne izkaznice
Anžel Jožica, Zg. Verjane 30, Sv.trojica v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 236772.
gnv-105950
Anžur Primož, Ulica Pariške komune 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 347203.
gnb-105820
Apotekar Gregor, Rupe 4, Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 203632.
gnc-105869
Arzenšek Marjana, Vrbno 6, Šentjur, osebno izkaznico, št. 431483. gnp-105956
Babnik Katarina, Zbilje 3/b, Medvode,
osebno izkaznico, št. 889773. gnf-105816
Balažic Marija, Gomilica 107, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št. 775525.
gnm-106209
Bartenjev Emilija, Tabor 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 165940. gnn-106133
Bašić Šaban, Triglavska 28, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 308087.
gnj-106162
Benčič Žarko, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 653792. gni-106263
Blagojević Robert, Podbrdo 41, Podbrdo, osebno izkaznico, št. 351022.
gnf-105891
Bobnar Špela, Reteče 70, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 418238. gny-105901
Božičko Jožica, Pobrežje 92, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 795789.
gnl-106085
Bračič Viktor, Malna 55, Jurovski Dol,
osebno izkaznico, št. 226396. gnd-105893
Bratkovič Anton, Mladinska ulica 8l, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št. 386569.
gnw-106174
Brecl Anton, Šmartno v Rožni dolini 37/a,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 366451. gns-106103
Brezigar Zoran, Cesta 25. junija 2, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1194285.
gng-105890
Bric Ivan, Potok 25, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 338830. gny-106072
Bric Marija, Potok 25, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 338828. gnb-106070
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Kragl Karolina, Partizanska ulica 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 374457. gno-106207
Krapež Boštjan, Apače 144, Apače, osebno izkaznico, št. 245493. gnp-105906
Krašovec Stanko, Moravška gora 20, Gabrovka, osebno izkaznico, št. 983893.
gnn-106033
Kristančič Stanislav, Komenskega 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 172228.
gnu-106001
Krušec Kristina, Segovci 41, Apače, osebno izkaznico, št. 549328. gnf-106066
Kumer Martin, Draga 34, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 238853. gnw-106378
Lah Sašo, Prušnikova 46, Maribor, osebno izkaznico, št. 1483625. gni-105963
Lazar Bojan, Bevkova 8, Žalec, osebno
izkaznico, št. 576768. gnk-106086
Lenarčič Urška, Jelšane 61, Jelšane, osebno izkaznico, št. 736810. gnp-106356
Leskovšek Marija, Podvin 144, Žalec, osebno izkaznico, št. 1274640. gnt-105981
Leskovšek Marija, Meljski dol 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 91552. gnm-106084
Lipej Erika Marija, Bistrica ob Sotli 7/a,
Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico,
št. 905240. gno-105857
Logar Janez, Ljubljanska cesta 19/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 564451.
gnc-106073
Lončarič Boštjan, Tomšičeva 46, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 324595.
gnb-106345
Longar Alojzij, Občine 10, Trebnje, osebno izkaznico, št. 637387. gnh-106114
Lukančič Roman, Pavšičeva 28, Logatec,
osebno izkaznico, št. 123192. gnq-105880
Luzar Irena, Potov vrh 18/a, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 957075.
gnn-106158
Maček Rozalija, Cesta na Mesarico 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 204128.
gnt-106352
Majcen Marija, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 61153.
gnq-106055
Marc Štefka, Levstikova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430569. gnr-105954
Matevžič Gruša, Tomažičeva 101/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 977915.
gnt-105827
Miklavec Marjetka, Litijska cesta 115,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 549269.
gnm-106109
Mikolič Jože, Radizel, Ul. talcev 26, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 581811.
gni-106338
Mišič Ljubomir, Terčeva 36, Maribor, osebno izkaznico, št. 755433. gnt-105977
Mlinar Mitja, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu 23/a, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 351489. gny-105847
Motaln Gabrijel, Pokoše 24, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 992118.
gnn-106083
Možina Alenka, Maistrova 4, Kamnik, osebno izkaznico, št. 394537. gnm-105959
Mrak Urška, Kunaverjeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1321567.
gnr-106129
Mustafa Robert, Pot na Orle 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 204395. gni-106163
Nartnik Primož, Srednja vas 28, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 1237193.
gnl-106385
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Odar Jožef, Polje 21, Bohinjska Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 1242649.
gni-105888
Ošlaj Franc, Vrbljene 51, Ig, osebno izkaznico, št. 364816. gnj-106112
Pahor Aleš, Andreja Gabrščka 18, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 802041. gns-106078
Pajek Branko, Ul. 5. prekomorske 9, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 383405. gnl-106185
Paljevec Andreja, Šarhova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 362327. gni-106063
Pančur Klemen, Kranjska cesta 15, Tržič, osebno izkaznico, št. 772366.
gnw-105974
Pangerc Katarina, Erazmova 22, Postojna,
osebno
izkaznico,
št. 650667.
gnu-106026
Pavlovič Jožef, Trg svobode 4, Laško,
osebno izkaznico, št. 750217. gnf-106341
Pečnik Igor, Dunajska 426, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 438514. gnj-106287
Peternelj Mirko, Linhartov trg 24, Radovljica, osebno izkaznico, št. 430530.
gno-105882
Petrič Antonija, Sp. Log 2, Sava, osebno
izkaznico, št. 552380. gnb-106170
Petrovčič Anka, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1216821.
gnu-106301
Pihler Maja, Prušnikova 44, Maribor, osebno izkaznico, št. 353466. gng-105965
Pintarić Vinko, Škrilje 58, Ig, osebno izkaznico, št. 921724. gnd-106093
Platovšek Tomaž, Homec 16, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 371114.
gnw-105849
Platovšek Zdenka, Levec 22, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1543792. gns-106328
Poglavc Alojzij, Gaj 6, Straža, osebno izkaznico, št. 26457. gnh-105889
Pompe Sašo, Gorica pri Šmartnem 34/e,
Celje, osebno izkaznico, št. 194656.
gny-106347
Pondelek Ilonka, Rojčeva ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 797500.
gno-106382
Popić Dušanka, Metoda Mikuža 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 146914.
gnr-105829
Prah Sonja, Novo polje, Cesta VII/91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 536523.
gnp-106056
Prelovec Marijan, Na poklonu 19, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 001440269.
gns-105853
Prinčič Silvana, Vipolže 79/a, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 227618.
gnx-106173
Puc Andra, Spodnje Javorje 8/b, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1266270.
gni-106088
Puhman Aleš, Sp. Polskava 33, Pragersko, osebno izkaznico, št. 337109.
gns-106303
Pukl Mirko, Regentova ulica 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 101497. gnh-106339
Rostohar Srečko, Sobenja vas 10/b, Krška vas, osebno izkaznico, št. 681780.
gnu-105851
Rozman Tanja, Zg. Hajdina 124, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1468890. gnb-106195
Rozman Tanja, Zg. Velka 84/a, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 287858.
m-1504

Rožman Ruža, Poljanski nasip 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 486071.
gnz-105946
Rus Luca, Preglov trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83422. gnq-106280
Ružnić Ibrahim, Ulica Dušana Kvedra 12,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 598159.
gnt-106206
Sakelšak Nataša, Levstikova 3, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 952979.
gnz-106046
Samaluk Barbara, Medno 58, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1100970.
gns-106003
Semenič David, Podnanos 106, Podnanos, osebno izkaznico, št. 283226.
gnn-105887
Skuk Vera, Gornje ležeče 21, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 723345.
gnz-106371
Skutnik Robert, Pot na gornje polje 2,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 323492.
gnc-105969
Sluga Mojca, Ulica Molniške čete 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1528867.
gnd-106293
Smaga Joseph, Ulica padlih borcev 22,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 275045. gnj-106312
Smerkolj Jan, Slovenska cesta 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 204542.
gnn-106258
Smiljan Zlatko, Dravski dvor, Cesta v Hotinje 32, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 185395. gnz-106096
Stančulović Vojislav, Groharjeva ulica 10,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 538041.
gnf-106291
Stanek Daniel, Hrašenski vrh 30, Radenci,
osebno
izkaznico,
št. 828231.
gnm-105884
Strgar Ljudmila, Sv. Ema 6/e, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 561375.
gnd-105868
Strle Alojzija, Gorenje jezero 15, Grahovo, osebno izkaznico, št. 1456464.
gnn-106183
Šala Martin, Poljska pot 12/a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 1006609.
gnh-106289
Šalamon Jani, Celovška cesta 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 243926.
gnt-105902
Šantl Zdenka, Gavce 54, Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št. 1393999.
gnc-106194
Šemrov Zlatka, Kraigherjeva ulica 6, Celje, osebno izkaznico, št. 1168704.
gnz-106221
Šesek Mihaela Marija, Štebiljeva cesta
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 324821.
gng-106340
Škabar Marjanovič Tatjana, Ulica Mirka
Pirca 7, Sežana, osebno izkaznico,
št. 813823. gnp-106231
Škerl Ivan, Tomažičeva 85, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217338. gns-105828
Škoda Mojca, Abramova 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1511500.
gng-106115
Škof Martin Luka, Grablovičeva 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 987328.
gnd-106343
Škrabl Violeta, Pot k mlinu 60/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 685684. gnl-105960

Št.

106 / 6. 12. 2002 / Stran 8323

Zakrajšek Ana, Jenkova cesta 21, Velenje, osebno izkaznico, št. 714146.
gnx-106348
Zeković Mira, Linhartova cesta 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 301908.
gnh-106189
Zevnik Anja, Bohinjska Bela 100, Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št. 1484931.
gnd-106193
Zorko Ivan, Bevkova ulica 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 1063274. gnv-106275
Žakelj Anton, Poljska pot 12, Logatec,
osebno
izkaznico,
št. 1050719.
gnz-105971
Živic Ana, Vrhovnikova 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1186207. gnt-106377
Živković Predrag, Frankopanska 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335712.
gns-105903
Žurkić Dejan, Milčinskega ulica 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 133036.
gnc-106169

1286933, reg. št. 186630, izdala UE Ljubljana, izdano na ime Oblak Jerneja.
gnw-106124
Černezl Marjan, Štrafelova ulica 11, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9520,
izdala UE Ptuj. gnz-106021
Črnelč Franc, Hrastje ob Bistrici 11, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17763, izdala UE Šmarje.
gne-105817
Despotović Dragica, Verovškova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 889409, reg. št. 180240, izdala UE Ljubljana. gnl-106360
Dolinar Aleš, Ul. Juleta Gabrovška 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497715, reg. št. 50278. gng-106140
Dragan Gombač Janja, Bajtova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1370957, reg. št. 233170, izdala UE
Ljubljana. gns-106253
Drmota Andrej, Ivana Gradnika 26, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 36533, izdala UE Nova Gorica.
gnz-105996
Drufovka Irena, Kromberk, Breg 14/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31465, izdala UE Nova Gorica.
gnb-106370
Džombić Elvir, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459704, reg. št. 242413, izdala UE Ljubljana. gnp-106006
Eleršek Andrej, Krivec 54/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100441, reg. št. 182849, izdala UE Ljubljana. gny-106372
Ferk Marjeta, Čopova 5, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16092.
gnd-106143
Filipič Marta, Beričevo 23/d, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689238, reg. št. 61997, izdala UE Ljubljana. gnp-106131
Finec Milan, Ulica Marije Drakslerjeve 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 240199, reg. št. 82977, izdala UE Ljubljana. gne-106367
Finkšt Darja, Aškerčeva 38, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 7301, izdala UE Mozirje. gnv-105975
Flajšaker Jaka, Ul. Jurija Vege 17, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1414778,
reg. št. 11974. gnv-106100
Florijančič Boštjan, Gotovlje 193, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1256923, izdala UE Žalec. gnu-106076
Gerlevc Miha, Predmost 11, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 22965, izdala UE Škofja Loka.
gnf-106041
Godeša Bernard, Grahovo 61, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1008544, reg. št. 9489, izdala UE Cerknica. gnb-106045
Gomilšak Polonca, Juršinci 88, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45872,
izdala UE Ptuj. gnj-106037
Grabar Uroš, Plitvički vrh 53, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 13948, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-106027
Gradišnik Tatjana, Javornik 26/b, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144846, reg. št. 43241. gnl-105910
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Špacapan Nada, Pot na Drenikov vrh 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 61924.
gnw-106049
Špiljak Ivana, Tekačevo 62, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 999931.
gnp-106331
Štefančič Mateja, Pernovo 6, Žalec, osebno izkaznico, št. 325654. gnz-106071
Štibelj Beti, Vrba 20, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 1527879. gnp-105856
Štrukelj Judita, Ul. Frankolovskih žrtev 31,
Celje, osebno izkaznico, št. 816818.
gnv-106350
Štrumbelj Boštjan, Pot v smrečje 16/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 278997.
gnx-105998
Šubic Igor, Seničica 26, Medvode, osebno izkaznico, št. 1044419. gnu-106101
Šušteršič Tomaž, Preška cesta 6, Medvode, osebno izkaznico, št. 1208904.
gnv-106125
Teminović Jasna, Agrokombinatska 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 394334.
gnv-106375
Tešar Darinka, Vrhovci, Cesta XI/15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 797498.
gnq-106380
Toporiš Katarina, Kovorska 9, Tržič, osebno izkaznico, št. 591007. gnz-105921
Tratnjek Franc, Ravenska ulica 59,
Odranci, osebno izkaznico, št. 338522.
gnk-106186
Tretjak Rado, Šentilj 19, Mislinja, osebno
izkaznico, št. 699392. gnl-105885
Trontelj Danijel, Puhova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1026488.
gnk-105865
Trošić Nela, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1268660. gni-106363
Ujčič Marija, Veliko brdo 53, Ilirska Bistrica,
osebno
izkaznico,
št. 569272.
gny-106197
Unetič Marija, Bušeča vas 25, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 753627.
gnm-106184
Velkavrh Rebeka, Gogalova ulica 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 176481.
gnw-106199
Verstovšek Terezija, Piršenbreg 66, Globoko, osebno izkaznico, št. 734726.
gne-106192
Vodopivec Dušan, Dergomaška 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 526390.
gnk-106111
Vojsk Matija, Goričane 22/m, Medvode,
osebno izkaznico, št. 721162. gnh-106164
Volasko Branko, Ravno 11/a, Dobje pri
Planini, osebno izkaznico, št. 107642.
gnr-105879
Vošnjak Kovačev Darja, Ulica bratov Komel 11, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 1108444. gnt-106252
Vozel Boštjan, Breznik 4, Izlake, osebno
izkaznico, št. 1008182. gnc-105819
Vrečko Filip, Na lipico 2, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 960613. gno-105957
Vrečko Jasna, Ponikva 13/a, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 598638. gnx-106098
Vršič Karol, Slavšina 21, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 645594. gnm-106309
Zadnikar Peter, Nova vas 23, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 528393. gnx-106198
Zajc Alojz, Senčna pot 31, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 861905.
gnj-106087

Vozniška dovoljenja
Adam Andreja, Knupleževa 4, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 9395,
izdala UE Ruše. m-1492
Anžel Jožica, Zg. Verjane 30, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1142981, reg. št. 5027. gnu-105951
Artač Dušan, Švarova ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352589, reg. št. 146863, izdala UE Ljubljana. gnr-106379
Bešič Elvis, Ulica Tuga Vidmarja 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1392431, reg. št. 45051, izdala UE Kranj.
gnp-105931
Bizjak Teo, Brodarjeva 12, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 373893, reg.
št. 27070. gne-106342
Brelih Miro, Šentjakob 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 970834,
reg. št. 154401, izdala UE Ljubljana.
gnx-106373
Brlič Danilo, Krčevina pri Vulbergu 152/c,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 59156. gnp-106156
Brzin Gregor, Rjava cesta 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1710763, reg. št. 183900, izdala UE Ljubljana. gnv-105875
Buh Suzana, Vrhovci, C. XV/7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003278, reg. št. 54697, izdala UE Ljubljana. gnw-105899
Bulovec Rado Jaka, Ribno, Gorenjska ulica 10, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 697328, reg. št. 4018.
gnz-106146
Cestnik Leon, Ob Rogoznici 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27037, izdala UE Ptuj. gne-106267
Cukman Stanko, Mihalovci 47, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 12552, izdala UE Ormož. gnl-106135
Curk Vida Sidonija, Voljčeva cesta 20,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6249, izdala UE Vrhnika. gnz-106346
Čendak Jerneja, Zaloška cesta 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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Graziola Leban Marija, Dutovlje 56, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1265, izdala UE Sežana. gnk-106161
Hamzabegovič Elvis, Malija 122/a, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11205, izdala UE Izola. gnq-106030
Herček Anton, Bobovo pri Šmarju 12,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 21619, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnf-106366
Hočevar Boris, Kolonija 1. maja 19, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7618, izdala UE Trbovlje. gny-106022
Hoti Fidan, Strunjan 85/b, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12413. gng-106040
Hribar Manca, Jesenovo 53, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1201762, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-106234
Hrnčič David, Loperšice 16/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11436,
izdala UE Ormož. gno-105832
Jagodic Draga, Groharjeva ulica 14, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5073,
reg. št. Kamink. gng-105840
Jazbinšek Gregor, Dramlje 9/b, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12085, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-106079
Jenko Ladislav, Jelenčeva ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
602093, reg. št. 16213, izdala UE Kranj.
gnf-105916
Jere Janez, Ribnik 8, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11655, izdala UE
Trbovlje. gnl-106035
Jerman Marija, Zahomce 12, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001346753, izdala UE Žalec. gnu-106201
Jolić Mirjana, Brodarska 14, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 133314,
izdala UE Litija. gno-106007
Jovanović Irena, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1000421, reg. št. 209132, izdala UE
Ljubljana. gnq-106255
Kek Katarina, Studenec 6/a, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1338529, reg. št. 22214, izdala UE Grosuplje. gnw-105824
Kenda Terezija, Rožna dolina, Cesta
VI/22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 653712, reg. št. 67551, izdala
UE Ljubljana. gno-106057
Kerbev Dušan, Javornik 24, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13576, izdala UE Ravne na Koroškem. gnv-105904
Klemenc Assi Alenka, Ledine 163, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24209, izdala UE Nova Gorica.
gnn-105833
Klun Maja, Kot pri Ribnici 33, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7953, izdala UE Ribnica. gnz-105925
Knežević Nenad, Cesta talcev 18, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1682492, reg. št. 8500, izdala UE
velenje. gne-105867
Kocbek Sašo, Cesta 4. julija 118, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1331555, reg. št. 116748. gnv-106200
Kocman Teodor, Kolodvorska 2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8003,
izdala UE Postojna. gnm-106034
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Kos Tomaž, Medlog 29, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 986458, reg.
št. 40616. gnc-106344
Kosec Primož, Ulica 4. oktobra 38, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1167641, reg. št. 48304, izdala
UE Kranj. gnu-106176
Kovač Danica, Lokev 151, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8015, izdala
UE Sežana. gnv-106025
Kovačič Marinič Erika, Biljana 5/a, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 33155, izdala UE Nova Gorica.
gnh-106018
Kovačič Sabina, Valvasorjeva ul. 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1093168, reg. št. 91585. gnk-106336
Kovačič Vanja, Muljava 8/a, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1227014, reg. št. 14158, izdala UE Grosuplje. gnf-105991
Krajnc Mojca, C. Kozjanskega odreda
130, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9938, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-106224
Kranjec Klemen, Spodnje Gameljne 22,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1342932, reg. št. 230700, izdala
UE Ljubljana. gnz-106121
Kremesec Martina, Ulica 1. maja 6, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
855295, reg. št. 4882, izdala UE Metlika.
gno-106032
Križan Rok, Gradac 98, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1320580,
reg. št. 5165, izdala UE Metlika.
gng-106265
Kržišnik Marjan, Šutna 3, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1567981,
reg. št. 24293, izdala UE Kranj.
gno-105932
Kušar Jure, Srednje Gameljne 32/g,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1551039, reg. št. 218888, izdala UE Ljubljana. gns-106053
Lah Sašo, Prušnikova 46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 798113,
reg. št. 91443. gnh-105964
Laslo Robert, Dobrovnik 82, Dobrovnik Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12682, izdala UE Lendava. gnd-105968
Leskovšek Marija, Podvin 144, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
402973, izdala UE Žalec. gno-105982
Lindič Franc, Brezovica 35, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3237. gns-105928
Lindič Rafael, Valvasorjeva 51, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1323022, izdala UE Litija. gnf-106241
Luzar Irena, Potov vrh 18/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39507, izdala UE Novo mesto.
gno-106157
Mahne Boštjan, Pavšičeva ulica 22, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7378, izdala UE Logatec. gnh-106064
Majcen Boštjan, Štrihovec 65, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 84536, reg. št. 1177, izdala UE Pesnica. m-1494
Majerhofer Jože, Hajdoše 40, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6442, izdala UE Ptuj. gnf-106266
Mandanović Midhed, Legenska cesta
58/a, Slovenj Gradec, preklic vozniškega

dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 103/02. gne-106042
Martič Milenko, Goriška ulica 9, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 5914, izdala UE Izola. gng-106015
Memon Irschad Ahmed, Marčičeva 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 873509, reg. št. 41144, izdala UE Maribor. gnr-106104
Mesiček Iztok, Mizarska 11, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 43330,
izdala UE Nova Gorica. gnk-106136
Miklavec Marjetka, Litijska cesta 115,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 688947, reg. št. 143811, izdala UE Ljubljana. gnn-106108
Mikulin Istok, Biljana 28/a, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2312,
izdala UE Nova Gorica. gne-106017
Mlinarič Milan, Poštna ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
573466, reg. št. 100354, izdala UE Maribor. gnf-105866
Mrak Urška, Kunaverjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138790, reg. št. 215575, izdala UE Ljubljana. gns-106128
Mrgole Damjana, Zbore 5, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36611, izdala UE Novo mesto.
gnp-105831
Mulalić Suljo, Cesta na Loko 15, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167078, reg. št. 4240, izdala UE Tržič.
gnf-106016
Nestič Luka, Dolenjska cesta 63, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596158, reg. št. 256313, izdala UE Ljubljana. gnd-105943
Ofentavšek Andrej, Kumrovška ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 245410, reg. št. 180242, izdala UE Ljubljana. gnm-106334
Ošlaj Franc, Vrbljene 51, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1608971, reg.
št. 253302, izdala UE Ljubljana. gni-106113
Pahole Matilda, Sp. Brežnica 30, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11236, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-106270
Painkret Jože, Graščinska cesta 15, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032094, izdala UE Žalec. gnh-105864
Petauer Janez, Bevkova 13, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 269448, reg.
št. 35668. gnd-106068
Petrovčič Anka, Ziherlova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888353, reg. št. 112119, izdala UE Ljubljana. gnt-106302
Pihler Maja, Prušnikova 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444889,
reg. št. 118841, izdala UE Maribor.
gnf-105966
Platovšek Zdenka, Levec 22, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903055, izdala UE Žalec. gnr-106329
Plavec Miljenka, Ruška cesta 81, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126943, reg. št. 2755, izdala UE Maribor.
gny-106097
Pogorevc Milan, Vrhloga 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. CBEGH,
reg. št. 19705, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1491
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Stanovnik Tanja, Livarska ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731900, reg. št. 197061, izdala UE Ljubljana. gnj-106387
Sulič Metka, Trg 55, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44798, izdala
UE Nova Gorica. gnl-105835
Svetičič Marija, Bevke 20, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2660, izdala
UE Vrhnika. gny-105947
Šafarič Ida, Okoslavci 8, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3823, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-105826
Šala Martin, Poljska pot 12/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069272, reg. št. 31003, izdala UE Domžale. gni-106288
Šimenc Janez, Poljane 7, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 1113, izdala UE Mozirje. gnt-106102
Šimon Tadej, Neradnovci 5, Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 38090. gnw-106024
Škabar Marjanovič Tatjana, Ul. Mirka Pirca 7, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12662, izdala UE Sežana.
gnl-106160
Škrabl Violeta, Pot k mlinu 60/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493283, reg. št. 102059. gnk-105961
Škulj Dušan, Štangarske Poljane 12,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BEGH, št. S 1630084, izdala UE Litija.
gnx-106248
Štefić Vasilje, Mladinska ulica 10, Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
št. 11802.
gnh-106264
Štoka Tomaž, Križ 276, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 15150,
izdala UE Sežana. gnc-105844
Štrukelj Judita, Ul. Frankolovskih žrtev 31,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
377333, reg. št. 32805. gnw-106349
Šubic Igor, Seničica 26, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 388237,
reg. št. 134967, izdala UE Ljubljana.
gnn-106058
Šubic Matej, Soussenska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503459, reg. št. 227246, izdala UE Ljubljana. gnu-106326
Šušteršič Tomaž, Preška cesta 6, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1611235, reg. št. 178956, izdala UE Ljubljana. gnx-106123
Teminović Jasna, Agrokombinatska 6/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1193016, reg. št. 220497, izdala UE
Ljubljana. gnw-106374
Toplak Simon, Lipovci 257, Beltinci, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 32623.
gnx-105823
Tramte Vesna, Brezovica 31, Mirna, vozniško
dovoljenje,
št. 992030,
reg.
št. 10055. gnd-106268
Trap Anica, Ravne 136, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1682309,
reg. št. 29841, izdala UE Velenje.
gnb-105870
Tretjak Rado, Šentilj 19, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13885,
izdala UE Slovenj Gradec. gnh-105839
Troha Joža, Srednja Kanomlja 28, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
756883, reg. št. 2099. gnc-106219

Trs Irena, Brunšvik 6, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 495271, reg.
št. 99675, izdala UE Maribor. gnm-105859
Ujčič Marija, Veliko brdo 53, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
661118, reg. št. 4005, izdala UE Ilirska Bistrica. gne-106196
Ulčnik Suzana, Zg. Kungota 17/i, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12184, izdala UE Pesnica. m-1495
Vardjan Martin, Veliki Nerajec 18/a, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10203, izdala UE Črnomelj. gnl-105860
Velenšek Bojan, Zadobrova 115, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. S 782429, reg.
št. 39460. gnz-106271
Vivod Zvonko, Ul. Ruške čete 8, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
524554, reg. št. 4522, izdala UE Ruše.
m-1499
Vrabl Bojan, Zg. Hajdina 1/a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27810. gnb-106149
Zeković Mira, Linhartova cesta 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632484, reg. št. 148694, izdala UE Ljubljana. gni-106188
Zidanič Antonija, Piršenbreg 19, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3442, izdala UE Brežice. gnb-106095
Zorko Ivan, Bevkova ulica 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 367301,
reg. št. 18883. gnx-106273
Zvekić Aida, Zavidoviči, BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221487, reg.
št. 113375, izdala UE Maribor. gnm-106134
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Pogorevc Suzana, Trg svobode 2, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15406, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-106019
Polanec Nina, Razgor pri Žabljeku 34,
Laporje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 20989, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-105927
Pondelek Ilonka, Rojčeva ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731177, reg. št. 106821, izdala UE Ljubljana. gnp-106381
Preskar Kristjan, Kamnikarjeva ulica 19,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1488618, reg. št. 244383, izdala UE
Ljubljana. gny-105972
Pucelj Mojca, Rozmanova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138079, reg. št. 174800, izdala UE Ljubljana. gnl-106335
Radulovič Branko, Štihova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299177, reg. št. 198032, izdala UE Ljubljana. gnr-106229
Rajh Edvard, Novi dom 66, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3779, izdala UE Trbovlje. gni-106013
Rajšter Stanislav, Ravne 86/a, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
225682, reg. št. 1970, izdala UE Velenje.
gnq-105980
Ravhekar Petra, Poljska pot 9, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412622,
izdala
UE
Jesenice.
gnm-105834
Rostohar Srečko, Sobenja vas 10/b, Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18215, izdala UE Brežice. gnt-105852
Roth Maša, Češča vas 3/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 38628, izdala UE Novo mesto.
gnx-106148
Rus Luca, Preglov trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1612998,
reg. št. 162374, izdala UE Ljubljana.
gnp-106281
Samsa Zvonko, Planina 2, Planina, vozniško dovoljenje, reg. št. 8308. gnf-106166
Sarajlič Salko, Tomšičeva cesta 41, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054201, reg. št. 25647, izdala UE Velenje. gnz-105871
Savič Ana, Mali otok 1/a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13659,
izdala UE Postojna. gnm-106359
Sirk Darinka, Goriška 13, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5997, izdala UE Nova Gorica.
gnj-106137
Slivar Grad Vanja, Pot na Labar 29/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 933678, reg. št. 157461, izdala UE Ljubljana. gnu-105926
Sluga Mojca, Ulica Molniške čete 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812871, reg. št. 114292, izdala UE Ljubljana. gne-106292
Smerkolj Jan, Slovenska cesta 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418020, reg. št. 236569, izdala UE Ljubljana. gnm-106259
Smolej Jože, Dovje 93, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001642694,
izdala
UE
Jesenice.
gnh-106139

Zavarovalne police
ARTA d.o.o., Tbilisijska ulica 81, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0477807, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnr-106179
Galof Jože, Hosta 12, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO 381369. gnj-106012
Gmajner Vojko, Prosoja 2, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO 460393, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnm-106009
Goleš Miloš, Oprešnikova 46, Kranj, zavarovalno polico, št. 679072, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gni-105938
Hrastar Damijan, Pijava Gorica 186, Škofljica, zavarovalno polico, št. 0986585, izdala zavarovalnica Adriatic d.d.. gne-106167
Kapitalska družba, Prvi pokojninski sklad
Republike Slovenije preklicuje zavarovalno
polico, št. SP10006776, Ivana Kirn, Preserje 52, Preserje, izdala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-83024
Kavčič Boštjan, Koprska ulica 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0863882, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnl-106110
Kosar Peter, Zg. Hajdina 17/c, Hajdina,
zavarovalno polico, št. AO 509393.
gnr-105854
KRALJ d.o.o., Dalmatinska 36, Maribor,
zavarovalno polico, št. 471274, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
gnf-106141
NATAN d.o.o., Gosposvetska ulica 17,
Kranj, zavarovalno polico, št. 484295, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-106324
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Peruš Tadeja, Mariborska cesta 110,
Dravograd,
zavarovalno
polico,
št. 00101480434, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-105914
Petelin Suhadolnik Marta, Na Ravni 13,
Dobrova, zavarovalno polico, št. 00845222,
izdala zavarovalnica Tilia. gnx-105873
Smiljanić Miroslav, Milana Majcna 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 831779,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-105987
Smolnikar Janez, Tunjiška Mlaka 6/a,
Kamnik, zavarovalno polico, št. AO 424802,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnv-106250
Smolnikar Janez, Tunjiška Mlaka 6/a,
Kamnik, zavarovalno polico, št. AO 818013,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu-106251
Šabani Sami, Makucova 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0853926, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-105845
Tašner Andreja, Grajenščak 79/a, Ptuj,
zavarovalno polico, št. AO 491160.
gnm-106159
Turnšek Franc, Kamence 12, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 443944, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-105933
Vevar Karmen, Gozd 9, Križe, zavarovalno polico, št. 414000669, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnm-105934
Virant Simon, Pod hribom, cesta II/32,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 871676,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-106152
Vrlinič Borut, Danila Bučarja 5, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0668094, izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnk-105836
Vukelić Nedeljko, Gogalova 5, Kranj, zavarovalno polico, št. 930547, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-106145
Zorman Tomaž, Frankovo naselje 171,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 498886,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnl-105935

Spričevala
Alibegić Azra, Jenkova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika in obvestilo o
uspehu 4. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
gns-106203
Arzenšek Jože, Kalobje 24, Kalobje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne
šole Štore, izdano leta 1978. gnx-105973
Bašanović Meho, Mlakarjeva 14, Šenčur,
diplomo št. 352, izdala Srednja gradbena šola Kranj leta 1989. gnr-106004
Berisha Sevdije, Dolnja Počehova 14/c,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo o končani
OŠ Andragoški zavod - Ljudska univerza Maribor, izdano leta 1997. m-1497
Bogadi Antun, Varaždinska 174, Varaždin, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1962. gnw-106299
Bosančić Mirko, Pijava Gorica 23, Škofljica, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani. gny-106047
Cvenkelj Petra, Roblekova 25, Radovljica, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 2000/2001. gnk-105936
Čargo Mija, Grobeljca 40, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu št. 1,
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izdano 27. 6. 1977 in letno spričevalo 4.
letnika št. I/112, izdano 3. 6. 1977, izdala
Šola za farmacevtske tehnike, izdano na ime
Fabjančič Mija. gnc-106298
Debeljak Jožica, Med ribniki 21, Cirkulane, spričevalo o končani OŠ Maksa Bračiča,
izdano leta 1970. m-1489
Divjak Matjaž, Zg. Senarska 46, Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ
SV. Trojica, izdano leta 1998. m-1490
Domjanič Boštjan, Ljubljanska 7/a, Maribor, indeks, št. 61112254, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-1488
Gosak Danijela, Kamniška graba 6, Kamnica, spričevalo in diplomo Srednje gradbene šole Maribor, izdana leta 1996. m-1485
Hrvatin Fabijan, Libna 40, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Živilskega šolskega
centra, Tehniška živilska šola Maribor, št. 55,
izdano 22. 6. 1979. gnt-105952
Hutmajer Vojko, Otiški vrh 113, Šentjanž
pri Dravogradu, zaključnega spričevala Gradbenega šolskega centra Maribor, izdano leta
1980. gns-106028
Jelen Dejan, Visole 116, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-1487
Kaligarič Tanja, Ul. okt. revolucije 19/a,
Izola - Isola, maturitetno spričevalo Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1984. gnv-105900
Kambič Mateja, Cerovec pri Črešnjevcu
13, Semič, maturitetno spričevalo Gimnazije
Črnomelj, izdano leta 1996. gnv-105850
Klančnik Jernej, Rožna dolina, Cesta
XIX/4, Ljubljana, spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Vič, izdano leta 1997 do 2002.
gnd-106168
Kofol Andraž, Sv. Andrej 3, Moravče, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, program avtomehanik, izdano leta 2001.
gnr-106279
Kolar Gorazd, Sv. Florijan 138, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje.
gny-106272
Kolarič Irena, Prešernova ulica 21, Ptuj,
spričevalo OŠ Cerkvenjak, izdano leta
1985/86, izdano na ime Čižič Irena.
gnl-106010
Kontestabile Gregor, Cesta bratov Milavcev 90, Brežice, spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani, smer računalništvo, izdano leta 2002, izdano na ime Rožman Gregor. gnc-106369
Kosi Nada, Zadružna ulica 19, Komenda,
spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v Ljubljani, izdano leta 1976. gnh-105989
Košir Janez, Male Lašče 9, Velike Lašče,
diplomo Srednje gradbene šole, izdana leta
1983. gny-105922
Kotnik Rado, Otoče 22/b, Podnart, diplomo št. 296/87, izdal Center za dopisno
izobraževanje v Ljubljani, Tehnična strojna in
kovinarska šola, izdano 21. 3. 1987 v Ljubljani. gnb-105945
Krampelj Jani, Mostje 3/a, Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu Komercialne šole
- ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
2000. gnj-105837
Krapša Aleksander, Ketteja ul. 13, Maribor, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta 1983. m-1508
Kričković Nevenka, Čanžekova ulica 28,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje

kemijske šole in gimnazije, izdano leta
1993/94 in 1994/95. gnn-105983
Kruško Ali, Alpska 15, Bled, spričevalo
Poklicne gostinske šole Celje, št. 82, izdano
leta 1978. gnn-106333
Kuhar Petra, Jocova 11, Maribor, indeks,
št. 81419393, izdala EPF Maribor. m-1502
Kumer Boštjan, V Borovje 10, Maribor,
zaključno spričevalo SKSŠ Maribor, izdano
leta 1998. m-1513
Lampe Maja, Gradnikova 4, Idrija, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, zap.
št. 1/174, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport, Komisija za strokovne izpite, v Ljubljani 17. 6. 1999. gno-106282
Lampreht Vesna, Kalohova 12, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole Maribor, izdano leta 1991 in 1992.
m-1496
Lebar Suzana, Gajska 9, Turnišče, diplomo št. PF-I/542 z dne 22. 6. 1990, izdala
Srednja družboslovna in ekonomska šola v
Murski Soboti. gng-106065
Lekšan Marija, Pudob 61, Stari trg pri
Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ,
Poklicne oblačilne šole Ljubljana, izdano leta
1978, izdano na ime Truden Marija.
gnq-105930
Leskovar Dejan, Meža 155/a, Dravograd,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole Slovenj Gradec, izdano leta 1999,
2000 in 2001. gnb-105920
Lichtenegger Damjana, Goriška 44, Velenje, spričevalo Srednje pedagoške šole
Celje, izdano leta 1987. gnd-105918
Mezgec Jadran, Markovščina 6/a, Materija, spričevalo in maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1980.
gnt-106002
Mucik Maksimiljan, Simona Blatnika 1/a,
Velenje, spričevalo o končani OŠ Antona
Aškerca, izdano leta 1982. gne-105842
Novak Jože, Podbočje 90, Podbočje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za kovinarsko stroko Novo mesto - šola
za voznike motornih vozil, izdano leta 1971.
gnu-105876
Pavalec Milan, Bantanova 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta 1984. m-1493
Peršin Vilma, Prušnikova ulica 2, Ljubljana, indeks, št. 80002927, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru.
gnn-106383
Pihler Adrijana, Kidričeva 18/c, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. 81470343,
izdala EPF Maribor. m-1501
Pintarič Robert, Malgajeva ulica 18, Celje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje tehnične šole za
strojništvo, izdano leta 1981, 1982, 1983 in
1984. gnt-106052
Poberaj Tanja, Prvačina 58/a, Prvačina,
indeks, št. 19829364, Ekonomska fakulteta. gnz-106171
Podgoršek Gregor, Masljeva ulica 7,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1995. gnj-106362
Podgoršek Mitja, Koseze 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1 do 4. letnika ŠC PET Ljubljana, izdano
leta 1997, 1998, 1999 in 2000.
gnn-106358
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nje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1989, izdano na ime Globelnik Marjeta.
gni-106313
Virtič Ivan, Plečnikova 5, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1995. m-1500
Virtič Ivan, Plečnikova 5, Maribor, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja Maribor,
izdano leta 1994. m-1503
Zagoršek Janja, Mestni vrh 92, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole prodajalec, izdano leta 1994. gnc-106144
Zajc Vojko, Pogled 6, Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Poklicne lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1980. gnc-105944
Žmavc Zlata, Stara vas 4, Bizeljsko, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole v Sevnici, izdano leta 1975, izdano na
ime Hervol Zlata. gnk-105911

rijskih številk B 001 do B 047 v nominalni
vrednosti 10.000 SIT (skupno 470.000 SIT),
22 delnic od serijskih številk C 001 do C 022
v nominalni vrednosti 1.000 SIT (skupno
22.000 SIT), 81 delnic od serijskih številk D
033 do D 113 v nominalni vrednosti
10,000.000 SIT (skupno 810,000.000 SIT),
2 delnici od serijske številke E 001 do E 002
v nominalni vrednosti 1,000.000 SIT (skupno
2,000.000 SIT), 4 delnice od serijskih številk
F 001 do F 004 v nominalnem znesku 10.000
SIT (skupno 40.000 SIT) in 4 delnice od serijskih številk G 001 do G 004 v nominalnem
znesku 1.000 SIT (skupno 4.000 SIT). Skupni nominalni znesek preklicanih delnic je
968,536.000 SIT. Ob-83242
Funduk Mirja, Breg 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20940070, izdala
Pravna fakulteta. gnc-105994
Golob Darko, Trubarjeva 1, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 013566, 013567,
013568, 013569, 013570, 013571,
013572, 013573 in 013574. gnz-105846
GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR,
d.d., Tyrševa ul. 15, Maribor, licenco za prevoz v cestnem prometu št. 0000908/25 z
dne 20. 1. 1998, izdala GZS za vozilo TAM
190 T 15 B 4.6, z reg. oznako MB H7-699.
gne-105917
Grgič Drago, Taborniška pot 4, Hrastnik,
delovno knjižico. gnn-105858
Ignjić Jadranka, Strahinj 42, Kranj, delovno knjižico. gnk-106061
Jelen Dejan, Visole 116, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 7799, ser.
št. 0412309, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1486
Jeram Milan, Spodnje Gorče 15, Braslovče, 9 delnic KRS Velenje, št. 003219,
003220, 003221, 003222, 003223,
003224, 003225, 003226 in 003227.
gnu-106276
Jovanović Irena, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 31950085, izdala Fakulteta za farmacijo.
gno-106257
KIG Kovinska industrija Ig,d.d., Ig 233/a,
Ig, licenco št. 0001104/23, izdala GZS dne
6. 1. 1998 za tovorno vozilo z reg. oznako
LJ KIG 06. gnr-106354
Korošec Gregor, Spodnje Stranice 7,
Stranice,
študentsko
izkaznico,
št. 20970559, izdala Pravna fakulteta.
gnt-105877
Krznarič Katja, Za gradom 10, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 20019. m-1511
Lesica Jordan, Brdice pri Neblem 8, Dobrovo v Brdih, delovno knjižico. gni-106138
Likar Rok, Stara cesta 25, Straža, študentsko izkaznico, št. 19806983, izdala
Ekonomska fakulteta. gng-106365
Lović Edin, Fabianijeva ulica 13, Ljubljana, delovno knjižico. gne-105942
Lucaj Simon, Detelova ulica 1, Kranj, delovno knjižico. gnk-106261
Maver Darja, Veliko Globoko 21, Zagradec, študentsko izkaznico, št. 31210101,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnz-105896
Muller Julijan, Trg prekomorske brigade
8, Kranj, delovno knjižico. gny-105822
Nuredini Dašmir, Gerbičeva 19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41950219, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb-106120
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Poldauf Zdenka, Lendavska 19/b, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ Puconci, izdano leta 1979. gnq-105830
Rangus Žiga, Šmartno 44, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske in gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gnq-106305
Režek Vanja, Jevnica 3, Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole po programu trgovec in po programu ekonomsko-komercialni tehnik, izdano
leta 1994 in 1996. gnr-106204
Roganovič Robi, Cesta prekomorskih brigad 62, Šempeter pri Gorici, spričevalo o
zaključnem izpitu EGŠC Branko Brelih Nova
Gorica, poklicna kovinarska šola, št. 3404,
izdano 20. 9. 1976. gnt-106077
Rogina Ino, Bevkova 3, Ptuj, spričevalo
1. letnika Elektro šole Ptuj, izdano leta 2001.
gni-105838
Schautzer Cveto, Hruševo 76, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, poklic elektroinštalater, št. 706/66, izdano leta 1966.
gne-106317
Slapnik Marjeta, Laze 4/c, Laze v Tuhinju, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske in kmetijske šole v Kranju, izdano leta 2001.
gnx-105923
Smlatić Emin, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Veljko
Vlahović - Koseze, izdano leta 1985.
gnw-106249
Šantl Zinka, Strma ulica 1, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške šole Maribor, izdano leta 1981.
m-1509
Šepul Filip, Lundranski vrh 27, Črna na
Koroškem, zaključno spričevalo Srednje
elektro in računalniške šole, izdano leta
1983. gnx-105848
Škornik Ksenija, Opekarniška cesta
10/a, Celje, zdravstveno spričevalo št. P
1599/02, izdano 13. 6. 2002. gnr-105979
Špes Lidija, Tinska gora 43Z, Zgornja
Ložnica, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1992,
1993 in 1994. m-1510
Štrucl Stane, Mencingerjeva 9, Brežice,
spričevalo SŽŠ Maribor. gnx-106023
Štular Anita, Stara cesta 19, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Kranj, upravni tehnik.
gns-106278
Taseski Dejan, Cvetke Jerin 1, Štore, spričevalo STŠ Celje - finomehanik, izdano leta
1994 in 1995. gnc-106269
Trčak Darja, Kurilniška ulica 5, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kov. strojne šole TAM, izdano leta 1987. m-1507
Trošt Sabina, Ljubljanska cesta 31, Kočevje, indeks, št. 30011990, izdala FKTT.
gng-106290
Tušek Tanja, Cesta Krških žrtev 74, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
firzerske, tekstilne in prometne šole Celje,
izdano leta 1998. gnl-106260
Ule Nataša, Iga vas 40/b, Stari trg pri
Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnp-106285
Velepec Marjeta, Beričevo 14/a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

Ostali preklici
AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 108, Ljubljana, potrdilo za registarcijo
uvoženega vozila Renault Megane , št. šasije
VF1BMOCOH27638162, ocarinjeno po KV
11008, dne 27. 11. 2002. gns-106178
AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 108, Ljubljana, potrdilo za registarcijo
uvoženega vozila Renault Laguna, št. šasije
VF1BGOEO528006941 in za vozilo Renault
Twingo,
št.
šasije
VF1CO6CO527988754, ocarinjeno po
KV11014 z dne 27. 11. 2002. gnq-106180
Ažman Franci s. p., Tržaška 1, Lesce,
licenco, št. 002579/3232-LM54/1997,
OZS 0002949, za vozilo Mercedes - Benz
1948 LS , reg. št. KR A2 - 094. gnr-106029
Ažman Franci s. p., Tržaška 1, Lesce,
licenco, št. 002579/3232-LM54/1997,
OZS 0002949 za vozilo Mercedes - Benz
1850 LS, reeg. št. KR 48 - 00R.
gnp-106031
Baloh Monika, Ulica 1. junija 36/a, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 18981552,
izdala Filozofska fakulteta. gnc-106119
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, maloobmejno dovolilnico z Italijo , št. 008135 2002 - 380/04, izdana 20. 6. 2002, pri
GZS - Združenje za promet in zveze Ljubljana. gni-106038
Bizjan Samo, Sokolska ulica 6, Mirna,
vojaško knjižico, št. AA 017036.
gnh-106314
Černe Špela, Brilejeva ulica 12, Ljubljana, delovno knjižico. gng-105990
Černeka Gregor, Na griču 10, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 20201063, izdala Pravna fakulteta. gnm-106384
Čolnar Jožef, Rožna ulica 25, Kočevje,
delovno knjižico. gnd-105818
Dančić Mita, Andreja Kumarja 7, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-106050
Dereani Jakob, Žabnica 34, Notranje Gorice, delovno knjižico. gne-106142
Družba Perne-Julijana, d.d., preklicuje delnice na prinosnika, ki so v lasti družbe, in
sicer: 156 delnic od serijskih številk A 009 do
A 164, v nominalni vrednosti 1,000.000 SIT
(skupno 156,000.000 SIT), 47 delnic od se-
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OBRTNA ZADRUGA PREVOZ z.o.o., Cesta v Kleče 12, Ljubljana, italijansko dovolilnico, št. 037947/EURO 3, izdala Obrtna
zbornice Slovenije. gnh-106039
Orel Rudolf, Prečna pot 1, Prebold, preklicuje kotelno knjižico tov. št. 163906, UE
Prebold, tek. št. 0-388. Ob-82873
Podjetje za urejanje hudournikov d.d,
Hajdrihova ulica 28, Ljubljana, izvodi licence št. 1191/29, izdala GZS dne 9. 2. 1998
za vozila z reg. oznako LJ 27-13D, LJ
79-41A, LJ A1-635, LJ A8-09C, LJ E8-65F
in LJ V8-140. gnu-106130
Polanec Daniel, Ločič 16, Trnovska vas,
delovno knjižico. gnv-106150
Popić Savo, Industrijska 8, Ruše, delovno knjižico, reg. št. 171/94 z dne 13. 9.
1994. m-1512
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, potrdilo za registracijo vozila VW Furgon DMR 2,5 tdi, št.
šasije WV2ZZZ70Z2H017844, ocarinjeno
dne 19. 12. 2001. gnk-106286
Rozman Janez, Zgornje Pirniče 100/a,
Medvode, delovno knjižico. gnc-106044
Rozman Tadeja, Brilejeva ulica 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnf-106116
Sabo Tomaž, Celovška 63, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63960129, izdala fa-
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kulteta za računalništvo v Ljubljani.
gno-106107
Shala Rahman, Žolgarjeva ul. 9, Maribor,
delovno knjižico. m-1505
Slijepčević Vesna, Pregljev trg 1, Ljubljana, delovno knjižico. gne-106117
Slovenc Nina, Kneza Koclja 19, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnj-106062
Soko Damjan, Pri lesniki 15, Logatec,
službeno izkaznico št. 3071, izdal LPP.
gny-106322
Šenk Lidija, Krožna ulica 6, Kranj, delovno knjižico. gnt-106277
Ševič Dragan, Ravne 20, Tržič, študentsko izkaznico, št. 18010437, izdala Filozofska fakulteta. gnr-105929
Štemac Polona, Bilčeva pot 4/a, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gnk-106011
Štrumbelj Boštjan, Pot v smrečje 16/a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 25005886, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnw-105999
Tič Dimitrij, Dolinska cesta 22/b, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnd-105843
Todorović Dragan, Kamnica 71, Dol pri
Ljubljani,
vpisni
list
za
čoln,
št. 01/03738/88, izdano 10. 8. 1988 pri
URSP, izpostava Piran. gnb-105970

Topličan Dušan, Jemčeva cesta 51,
Mengeš, delovno knjižico. gnw-105924
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, licenco, št. 0000370/00289/231
za vozili DAF reg. št. KK 83-35Z in Mercedes Benz reg. št. KK M5 - 072.
gnm-106284
Trinko Monika, Volče 143/a, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 04023699, izdala
Visoka upravna šola. gnk-106386
Trošić Nela, Vojkova cesta 87, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnh-106364
Trošt Viktor, Budabnje 113, Vipava, študentsko izkaznico, št. 93509487. m-1498
Udvinčič Alma, Toneta Meline 16, Slovenske Konjice, delovno knjižico, ser. št. A
462715, reg. št. 1602. gnb-106020
Vidic Nadja, Ledina 40, Bled, študentsko izkaznico, št. 71124718. m-1506
Vidovič Marjana, Zvezna ulica 31, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 8105.
m-1484
Višnjevec Andrej, Stjenkova 13, Koper Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-387/00, VČ 481/00. gny-106147
Žabar Eva, Kristanova 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gni-106242

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-18
ZJN-19

8261
8261
8261
8269
8270
8276
8277
8279
8287
8288
8300
8301

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlog

8310
8310
8310

Izvršbe in zavarovanja

8310

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Oklici o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem

8315
8315
8318
8318
8318

Javni razpisi

8301

Javne dražbe

8306

Razpisi delovnih mest

8307

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
CELJE
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA

8319
8319
8319
8319
8319
8319

Druge objave

8307

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

8307
8307

Evidenca statutov sindikatov

8308

Odločbe in sklepi po ZPOmK

8308

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

8309

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

8320
8320
8320
8320
8321
8323
8325
8326
8327

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

