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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. 262/03
Ob-100201
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za kulturo.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev, za izdelavo projektne dokumentacije (strojne instalacije,
elektro instalacije, gradbene konstrukcije) za Prirodoslovni muzej Slovenije.
4. Kraj dobave: Ljubljana, zazidalno območje VI 3/3 Biotehniška fakulteta in VR
3/5 Bio center – del, k.o. Brdo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 25. 8. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: RS,
Ministrstvo za kulturo, ga. L. Žlender Jukič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: RS, Ministrstvo za kulturo, ga. L. Žlender Jukič.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Ministrstvo za kulturo
Št. 353-06-1/2003-24
Ob-100357
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd; tel. 02/78-83-011; faks
02/87-83-284; mail: obcina@dravograd.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja kolektorja in centralne čistilne naprave v Občini
Dravograd.
4. Kraj dobave: Dravograd.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: ni določen.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Re-
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ferat za gospodarsko dejavnost in urejanje
prostora.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Dravograd

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
Št. 5/2003
Ob-100112
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Metelkova 9, faks 01/30-03-937, tel.
01/30-03-944.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema preurejenih prostorov v ZD
Ljubljana – Bežigrad.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: Kržičeva 10, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava do
8. 12. 2003, začetek montaže na objektu
8. 12. 2003, zaključek montaže 18. 12.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Ljubljana, Uprava, Metelkova 9/II, Ljubljana;
Jožica Pergarec, tel. 01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 93039-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9 – Uprava, II. n., vložišče, soba 1,
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v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – Ponudba za JR-5G/2003 ZD Bežigrad.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 9. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, Uprava, II. n.,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno 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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2003 in 22. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 14/03
Ob-100179
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e,
3270 Laško, tel. 03/734-44-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sortirna
linija na deponiji nenevarnih odpadkov
(ocenjena vrednost 30 mio SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Laško – deponija nenevarnih odpadko Strensko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 17. 11.
2003 do 22. 12. 2003.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Tehnični sektor –
Romana Deželak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TR št. 06000-0044919932
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odprt pri Banki Celje, ekspozitura Laško ali
na blagajni na sedežu podjetja v višini
10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 9. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, 3270 Laško (v tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 9. 2003 ob 12.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akceptni nalog v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: investicija bo financirana iz sredstev zbrane takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, po Odločbi MOP – ARSO.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2003, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost tehnološke rešitve 50%; cena 40%;
dobavni rok 5%; reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
JP Komunala Laško, d.o.o.
Št. 73
Ob-100203
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postavitev nadomestnega informacijskega centra (dobava, namestitev, inštalacija ter
šolanje upravljanja diskovnega podsistema).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
podpisa pogodbe, storitve, takoj po opravljeni dobavi, šolanje: po postavitvi pri naročniku.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za investicije in nabavo – Alenka Mihurko – tel.
02/449-23-05.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu
odkupnine za razpisno dokumentacijo in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila, številko telefaksa in kontaktno osebo zainteresiranega ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za investicije in nabavo – nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in nabavo – nabavna služba, 2500 Maribor, če ponudnik ponudbo pošlje po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojenem državnem organu
za dejavnost, ki je predmet razpisa; proti
ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ponudnik mora
predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi v RS; ponudnik v zadnjih šestih
mesecih poslovanja ni smel imeti blokiran
račun več kot 10 dni (skupaj s partnerji);
ponudnik v letu 2002 ni smel imeti promet
manjši od mnogokratnika 3 ponudbene
vrednosti (skupaj s partnerji); potrjen vzorec pogodbe; ponudba mora biti veljavna
najmanj 75 dni od dneva odpiranja ponudb;
ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
glede zahtev iz te točke; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce; ponudnik mora predložiti izjavo, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik

mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri se mora materialno in
kazensko obvezati, da ponujeno blago oziroma storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam. Ponudnik mora imeti in dokazati status pooblaščenega prodajalca za
opremo, ki jo ponuja v ponudbi. Ponudnik
mora imeti in dokazati možnost pooblaščenega izvajanja serviserja za opremo, ki jo
ponuja v ponudbi. Ponudnik mora imeti in
dokazati ustrezen status na področju rešitev za shranjevanje podatkov (Network Storage Solutions – ali podobno). Ponudnik
mora imeti vsaj enega redno zaposlenega
delavca z certificiranim tehničnim znanjem
na področju implementacije in načrtovanja
za opremo, ki jo ponuja (ASE Storage Solutions – ali podobno). Ponudnik mora imeti
vsaj dva redno zaposlena delavca s certifikatom Microsoft Certified System Enginner
za WNT in W2K. Ponudnik mora imeti pri
korporaciji Microsoft status Certified Partner. Ponudnik mora priložiti vse zahtevane
priloge.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve
26. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, tehnične in funkcionalne lastnosti
20%, strokovnost-podjetje 6%, strokovnost-kader 4%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 50-336-173/03
Ob-100204
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od veljavnosti pogodbe 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Robert Cugelj, tel.
01/47-58-199; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
s pripisom razpisna dokumentacija ultrazvočni aparat, s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. september
2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. september 2003 ob 12. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v velikosti
900.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je eno od meril.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 11. 2003, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 26. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 82 točk, plačilni rok do 3 točke, reference do 6 točk, brezplačne ure strokovnih
konzultacij do 4 točke, število delovnih
kanalov do 2 točki, ekranska dinamika
prikaza (frame rate) do 3 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana
Št. 6499/03
Ob-100216
1. Naročnik: Elektro Primorska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema (po razpisni dok. št.
14/2003-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddaja po sklopih, lahko
za en ali več sklopov oziroma za vse in se
bodo ocenjevale ločeno za vsak sklop, in
sicer: 0.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo na lokaciji Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 20. 12.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno do-

Št.

kumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z virmanom na TRR št. 04750-0000510950 pri
Novi KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 43428 – ter št. objave v Ur. l. RS s
pripisom razpisna dokumentacija – računalniška oprema.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 9.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o oddaji naročila – to je do 18. 11. 2003.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: možnost predčasnih gotovinskih plačil, rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še to, da povprečni letni prihodki
od prodaje dejavnosti (za zadnja tri leta) morajo biti v višini najmanj dvakratne ponudbene vrednosti in da finančni položaj ustreza
po ZFPP.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 8. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, servis
in garancija.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 56/03
Ob-100223
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386/1/58-75-200;
faks +386/1/52-46-480.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: viličar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v skladu s ponujenim dobavnim rokom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin
Rebselj, Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR – Dobava viličarja“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrdno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 15. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za javna
naročila, I. nad., soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 9. 2003
ob 12.30, v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini 2,000.000
SIT, ki bo veljavna do 30. 10. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik nudi 60-dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno 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
do 30. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu je 20. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena s plačilnimi pogoji do 95 točk;
dobavni rok do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnične zahteve viličarja:
– masa dviga bremena: 5 t;
– širina: do 1500 mm;
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– višina strehe s teleskopom: do
2600 mm;
– višina dviga: 5000 mm;
– gorivo: plin;
– kabina: zaprta;
– vilice: bočni pomik;
– varnostni sistem: sistem stabilne aktivnosti;
– sedež: hidravlični.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 4/03
Ob-100236
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža nadgradenj za komunalna
vozila – 4 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: 2 sklopa, dovoljeno ponuditi samo
1 sklop.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
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, tel.
01/477-96-28.
(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., Povšetova ulica 6, Ljubljana, z oznako JR B4/03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 9. 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 in montažo nadgradenj – JR
B4/03“. 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, tel. 01/477-96-20, faks
01/477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 2003 ob
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9. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje,
na naslovu Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali
pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: sklop
1: cena brez davka: 50 točk, servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 15 točk,
reference za smetarska vozila v Sloveniji –
nad 10 vozil: 15 točk, usklajenost z obstoječim voznim parkom smetarskih vozil: 10
točk, dobavni rok: 10 točk, rok za dobavo
rezervnih delov: 10 točk; sklop 2: cena brez
davka: 50 točk, dobavni rok: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivanu Erklavcu, tel.
01/477-97-11, 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: 8. 8. 2003.
Snaga, d.o.o.
Št. 21/03
Ob-100275
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebne varovalne opreme po specifikacijah v Tehničnih razpisnih pogojih razpisne
dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo celovite ponudbe, delne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava osebne varovalne opreme je v Centralno skladišče naročnika, Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana
– Črnuče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi najkrajši dobavni rok od podpisa pogodbe, predvidoma v novembru
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/23-04-320, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 12. septembra 2003, in sicer vsak delovni dan med
8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št.: 06000-0076655034,
sklic na številko: 23003371-22-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 12. septembra
2003 do 10. ure, ponudbe oddane po tem
roku ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 21/03 –
Ponudba za dobavo osebne varovalne opreme – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. septembra 2003, ob 11. uri v sejni sobi v
VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
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žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo/izjavo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1, za zadnje poslovno leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– tehnično dokumentacijo, ki je v
tehničnih pogojih posebej specificirana,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o usposobljenosti in sposobnosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-

Št.

tokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila najugodnejšemu ponudniku.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
– rok dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 5. septembra 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 11. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 17123-02-403-68/2003 Ob-100305
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je izvedba (dobava in inštalacija) strukturiranega ožičenja.
Specifikacija blaga in količine so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po posameznih
sklopih, in sicer:
– sklop 1: izvedba strukturiranega ožičenja na policijskih objektih JV Slovenija,
– sklop 2: izvedba strukturiranega ožičenja na policijskih objektih SZ Slovenija,
– sklop 3: klimatiziranje telekomunikacijski prostorov v objektih iz PHARE programov,
– sklop 4: izvedba strukturiranega ožičenja na policijskih objektih – izvedba 2004.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 4) ali
posamezne sklope v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih točk oziroma
postavk iz posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: kraj dobave in inštalacije, ki je predmet razpisa so posamezne lokacije, kot sledi:
– sklop 1: PP Gornja Radgona, PP Maribor I, PP Slovenska Bistrica, MP Ormož,
PP Slovenske Konjice, PP Šentjur pri Celju,
PP Žalec, PP Velenje, PP Sevnica, PP Trebnje, PP Ajdovščina, PP Izola;
– sklop 2: PP Litija, PP Trbovlje, PP
Kamnik, PP Ljubljana Vič, PP Grosuplje,
PP Domžale, PP Ljubljana Šiška, PP Ljubljana Bežigrad, PP Ljubljana Center, PMP
Kranjska Gora;
– sklop 3: MCP Starod, MCP Babno Polje, PP Sežana, PP Kočevje, PP Sevnica,
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PP Krško, MP Sočerga, PMP in MP Kozina, MCP Dragonja, PPP Koper, PP Izola,
PP Ajdovščina, PP Tolmin, PP Cerknica,
PPP Postojna, PMP Jelšane, MCP Petrina,
PP Grosuplje, PP Ljubljana–Šiška, PP Ljubljana–Vič, PP Ljubljana–Bežigrad, PP Litija,
PP Domžale, PP Trbovlje, PMP in MP Metlika, MP Slovenska Vas, MCP Bistrica ob
Sotli, PMP Šentjur, PMP Šmarje pri Jelšah,
PP Laško, PP Žalec, MP Dobovec, PP Velenje, PP Slovenske Konjice, MP Ormož,
PMP Ormož, PMP Podlehnik, PP Šentilj,
PPP Maribor, PP Maribor II, PP Slovenska
Bistrica, PMP Središče ob Dravi, MCP Zavrč, MCP Petišovci, PP Lendava, PP Ljutomer, PP Gornja Radgona, PP Dravograd,
PP Jesenice, PP Radovljica, PMP Kranjska
Gora, PPP Nova Gorica, PP Kamnik, PPP
Ljubljana, PP Trebnje, PP Črnomelj, PP Brežice, PMP Podlehnik, MP Slivnica, PP Radlje ob Dravi, PKP Ljubljana, PMP Gorišnica,
PKP Maribor, PP Ljubljana Center, PP Maribor I, TK prostor GPU SIT;
– sklop 4: PP Šentilj, PP Dravograd,
PP Radlje ob Dravi, PPP Nova Gorica, PP
Tolmin, PP Jesenice, PP Radovljica, PP
Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti zahtevam tehnične specifikacije iz razpisne
dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave za sklope 1, 2 in 3
je 10. 11. 2003, za sklop 4 pa marec 2004.
Predvideni zaključek za sklopa 1 in 2 je 90
dni od podpisa pogodbe, za sklopa 3 in 4
pa 45 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji
s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 20.000
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 20.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28 17116-2401002-40306803.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 12. 9.
2003, najkasneje do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 9. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema fakture, ki je izstavljena
po dobavi in inštalaciji blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 13. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza meriloma cena in certifikat ISO.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
8. 8. 2003, Ob-99835.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 317
Ob-100308
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Občina Zagorje ob
Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-700, faks 03/56-64-011.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
šolske kuhinje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
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4. Kraj dobave: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek v juliju 2004, rok dokončanja do
31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh., tel. 03/56-64-083 ali
041/650-806, faks 03/56-64-214.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
javnega razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o nakazilu 15.000 SIT (DDV vključen) na transakcijski
račun
IN-TACT,
d.o.o.
št.
26338-0017831728 pri Banki Zasavje,
d.d. Trbovlje, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 17. 9. 2003
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, C. 9.
avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako
“Ponudba – ne odpiraj OŠ Ivan Skvarča v
Zagorju ob Savi – oprema kuhinje“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 9.
2003 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina ponudnikov z navedbo vodilnega partnerja, s predložitvijo pravnega akta 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: ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku. Reference
s področja opreme kuhinje, v skladu z razpisno dokumentacijo, izjava banke glede
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke glede bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ter ostali pogoji, razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 60 dni po odpiranju ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 6537/03
Ob-100320
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-966-00 in
faks 05/33-96-731.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za distribucijski center vodenja Nova
Gorica, Erjavčeva 22 (po razpisni dokumentaciji z oznako 13/2003- B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Nova Gorica, Erjavčeva
22 in lokacije ODM.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar
2005– februar 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen vsak delovni dan po objavi med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 9. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, komor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2003 ob 13. uri v sejni dvorani Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v znesku 5,000.000 SIT, katera
veljavnost je 80 dni od datuma oddaje ponudbe.
11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po potrditvi prejete posamezne situacije oziroma računa.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov mora dostaviti 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 ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 se upoštevajo še določila razpisne dokumentacije (točke 6, 7.9 in 9.1) in
da finančni položaj ustreza po ZFPP.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
130 dni od dneva oddaje ponudbe, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 50 dni od
oddaje ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, funkcionalne lastnosti opreme
in ponudnikove reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z dne
25. 7. 2003, Ob-98735.
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 417
Ob-100348
1. Naročnik: Mestni muzej.
2. Naslov naročnika: Gosposka 15,
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: audiovizualna oprema za multimedijsko predavalnico.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: na naslovu naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, faks 01/24-16-213, kontaktna
oseba je Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po navadni pošti
in elektronski pošti – miro.rovsek@guest.arnes.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.700 SIT (DDV je vključen) na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje, št. 01261-6030716108, sklic na številko 50015-417.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2003 ob 12.05, v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevane.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: v razpisni dokumentaciji.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba naj velja 60
dni od dneva odpiranja, odločitev bo dana v
roku 14 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Mestni muzej, Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 351-429/2003
Ob-100237
V javnem razpisu za novogradnjo večnamenskega prostora ob Podružnični šoli
v Vrtovinu – 1. faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003,
Ob-99269, se popravi 10. točka in se pravilno glasi:
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica s pooblastilom za izpolnitev
in uporabo v višini 3% ponudbene vrednosti.
Občina Ajdovščina
Popravek
Ob-100256
V javnem razpisu za izgradnjo črpališč
Č1 in Č2 na Blatniku z elektro priključki,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72
z dne 25. 7. 2003, Ob-98766, se spremenijo 8. (a), 9. in 14. točka:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 11. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 8. 9. 2003.
Občina Črnomelj
Popravek
Ob-100257
V javnem razpisu za izgradnjo magistralnega cevovoda od Nestoplje vasi do Gradca, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
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71-72 z dne 25. 7. 2003, Ob-98767, se
spremenijo 8. (a), 9. in 14. točka:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 12. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna
soba.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 8. 9. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-100258
V javnem razpisu za izgradnjo vodohrana VH432 (Gaber), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7. 2003,
Ob-98768, se spremenijo 8. (a), 9. in
14. točka:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 14. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 8. 9. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-100259
V javnem razpisu za izgradnjo vodohrana VH516 (Blatnik), objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 71-72 z dne 25. 7. 2003,
Ob-98769, se spremenijo 8. (a), 9. in
14. točka:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 13. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 8. 9. 2003.
Občina Črnomelj
Popravek
Št. 01/03
Ob-100270
V objavi javnega razpisa gradnja objekta
za bivanje študentov kapacitete ca. 160 ležišč z zagotovitvijo zemljišča po sistemu
ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve
uporabnega dovoljenja, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 68-70 z dne 18. 7. 2003,
se spremenijo datumi v 8. (a) in 9. točki, ki
sedaj glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 3. 9. 2003,
do 10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 3. 9. 2003, ob 12. uri, Univerza v Mariboru, 2000 Maribor, Slomškov trg
15, soba št. 116/I.
Univerza v Mariboru
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Popravek

Št. 663-05-263/03-004
Ob-100339
V javnem razpisu za izgradnjo dnevnega
centra v Domu upokojencev Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78, dne 8. 8.
2003, Ob-99463, se popravi 7. (c) točka,
ki se pravilno glasi:
7. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: vsi, ki dvignejo razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu 100.000 SIT na TRR:
01100-6030264702, Dom upokojencev Celje.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-100290
V Uradnem listu RS, št. 68-70 z dne
18. 7. 2003 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za “gradnja povezovalne ceste od Dolomitskega odreda do priključka
Brdo – 1. faza od KM 0+000 do KM
0+929,03“ (Ob-98309).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 23. 9. 2003 do 9. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 23. 9. 2003
ob 10. uri. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 031-01/2003-695
Ob-100106
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81, e-mail: joze.ban@zuzemberk.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja čistilne naprave v Žužemberku.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja del v fazah.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.
4. Kraj izvedbe: Žužemberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del oktober 2003, dokončanje del oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Jože Ban.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 9. 2003,
vsak delavnik med 7. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, znesek se nakaže na transakcijski račun Občine Žužemberk, št. 01393-0100015568, sklicna številka: 00714100.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 9. 2003,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 9. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Žužemberk.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev 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: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je do
26. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 85 točk, reference 10 točk, plačilni pogoji 5 točk; podrobneje je obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Občina Žužemberk
Št. 75-03
Ob-100122
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
fekalne kanalizacije naselja Boreci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Občina Križevci, naselje Boreci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, dokončanje del predvidoma
do 1. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
pri Karmen Stojko, dipl. upr. org., na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
14. uro. Dodatne informacije o naročilu se
dobi po odkupu razpisne dokumentacije na

naslovu naročnika pri Janezu Rožmarinu,
univ. dipl. inž. stroj., tel. 02/584-92-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 35.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
Divizija Pomurje Murska Sobota, št. računa 02343-0010579541 (DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, najkasneje do srede,
10. 9. 2003 do 10. ure v tajništvu pri Karmen Stojko, II. nadstropje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tajništvo, prevzemnica Karmen Stojko, dipl. upr. org. Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis“. Navedena mora biti številka objave
javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo,
10. 9. 2003 ob 11. uri, pri naročniku: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti javnega naročila, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo del, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41.,
42. in 43. člena ZJN-1. Naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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2. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. potrdilo, 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 je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež;
5. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, da
ima izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske zmogljivosti za realizacijo prevzetih
pogodbenih obveznosti iz javnega naročila;
6. predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja ter potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON 2). Podatki o finančnem stanju podjetja in kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002;
7. izjava, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
8. izjava, da ni dal zavajajočih podatkov;
9. izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni
rok;
10. izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti;
11. priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih obveznosti;
12. priložiti potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju;
13. priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila;
14. izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije;
15. izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
16. predložiti pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če
je ponudnik zavezanec k reviziji;
17. za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti javnega naročila, na
katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 60 dni od dneva odpiranja
ponudb;
18. priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti;
19. vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-

Št.

pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 60 dni od
dneva odpiranja ponudb, ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb,
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk,
– potrjene reference: 2 točki,
– plačilni pogoj: 5 točk,
– rok izvedbe: 1 točka,
– garancijska doba: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Janezu Rožmarinu, tel.
02/584-92-72.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.
Št. 90000-0024/2003-12
Ob-100213
1. Naročnik: Občina Prevalje.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391 Prevalje, tel. 82-46-100, faks 82-46-124,
e-mail: obcina@prevalje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in dograditev poslovno-stanovanjske hiše Trg 36, na Prevaljah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba na ključ za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: rekonstrukcija in dograditev.
4. Kraj izvedbe: Trg 36, 2391 Prevalje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
obvezna je ponudba po popisu. Variantna
ponudba je možna v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje 15. 9. 2003, dokončanje 6 mesecev po
začetku izvajanja del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, Meta Tasič Bukovec.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 25. 8. 2003, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, ob sredah od
8. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 10.000 SIT na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242, s pripisom za razpisno dokumentacijo – rekonstrukcija poslovno-stanovanjske hiše Trg 36 na Prevaljah.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora
predložiti ponudbo do 1. 9. 2003, do 8. ure
zjutraj, v tajništvo Občine Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje. Zapečatene kuverte morajo ponudniki oddati z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba za rekonstrukcijo in dograditev stanovanjskega objekta Trg 36 na Prevaljah“,
s številko in datumom objave tega javnega
razpisa. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 12. uri v prostorih
Občine Prevalje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev 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): skladno z določili
razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošni pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Občina Prevalje
Št. 81/03
Ob-100286
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanal A
in ZB-B ter ZBDV E.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: mesto Ljutomer z okolico.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2003, dokončanje del predvidoma
do 1. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
pri Karmen Stojko, dipl. upr. org., na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 8. in
14. uro. Dodatne informacije o naročilu se
dobi po odkupu razpisne dokumentacije na
naslovu naročnika pri Janezu Rožmarinu,
univ. dipl. inž. stroj., tel. 02/584-92-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT z virmanskim nalogom ali položnico na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
Divizija Pomurje Murska Sobota, št. računa 02343-0010579541 (DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, najkasneje do četrtka,
11. 9. 2003 do 10. ure v tajništvu pri Karmen Stojko, II. nadstropje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tajništvo, prevzemnica Karmen Stojko, dipl. upr. org. Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis“. Navedena mora biti številka objave
javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta, v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo, mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
11. 9. 2003 ob 11. uri, pri naročniku: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti javnega naročila, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila min. 60 dni od sprejema računa,
potrjenega s strani nadzornega organa.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvedbo del, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41.,
42. in 43. člena ZJN-1. Naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost ponudnikom
na osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. potrdilo, 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 je
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež,
5. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, da
ima izkušnje, ugled in da ima proste kadrovske zmogljivosti za realizacijo prevzetih
pogodbenih obveznosti iz javnega naročila,
6. predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja ter potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo BON 2). Podatki o finančnem stanju podjetja in kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002,
7. izjava, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila,
8. izjava, da ni dal zavajajočih podatkov,
9. izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni
rok,
10. izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti,
11. priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti
za realizacijo prevzetih obveznosti,
12. priložiti potrdilo o nekaznovanosti pooblaščenih oseb v podjetju,
13. priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila,
14. izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
15. izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
16. predložiti pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če
je ponudnik zavezanec k reviziji,

17. za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti javnega naročila, na
katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 60 dni od dneva odpiranja
ponudb,
18. priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti,
19. vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 60 dni od
dneva odpiranja ponudb, ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb,
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 92 točk,
– potrjene reference: 2 točki,
– plačilni pogoj: 5 točk,
– rok izvedbe: 1 točka.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi po prevzemu dokumentacije na naslovu
naročnika pri Janezu Rožmarin, tel.
02/584-92-72.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-100291
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava obstoječih sanitarnih objektov z novima na počivališču Lipce I in II.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: počivališče Lipce I ob
AC Hrušica–Vrba; smer Ljubljana in počivališče Lipce II ob AC Hrušica–Vrba; smer
Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe je
90 dni po podpisu pogodbe in uvedbe v
delo, oziroma najkasneje do 15. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o. Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna
oseba je Marjana Logar, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, strokovne informacije
posreduje Aleš Vojska, univ. dipl. inž. grad.,
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, tel. 01/30-68-219, faks
01/30-68-251.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring. Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 9. 2003 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 9.
2003 ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnsot ponudbe v
višini 1,152.000 SIT. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj 210 dni po poteku
skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev o sprejemu ponudbe je 27. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 6/2003
Ob-100304
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Metelkova 9, Ljubljana, faks 01/300-39-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadstrešnic in izvedba investicijsko
vzdrževalnih del zunanjih tlakovanih površin, predavalnice in računalniške učilnice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celotno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Metelkova 9, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 75 koledarskih
dni, začetek del 1. 10. 2003 zaključek
15. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, Jožica Pergarec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med
8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na podračun
ZD Ljubljana 01261-6030921845, sklicna
številka 02 93040-280-94.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9 – uprava, II. n., vložišče, soba 1, v
zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – Ponudba za JR-6G/2003.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2003 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Metelkova 9, uprava, II. n.,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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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: 12. 11. 2003, rok za
izbiro 16. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 03/2003
Ob-100310
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
in Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Nepremičnine Celje
d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
03/42-65-100, faks 03/42-65-134, e-mail:
nepremicnine@celje.si, Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-88-11, faks 01/431-83-32.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter
zunanja ureditev s priključki na objektu
varovanih stanovanj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: ob Kajuhovi ulici v
Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek november 2003, dokončanje oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nepremičnine
Celje d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, tehnična služba, Janko Arnuš, univ.
dipl. inž. gradb., tel. 03/42-65-130.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 8. 2003
do 13. 9. 2003 od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, transakcijski račun: 24300-800-4305631 pri Krekovi banki.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
22. 9. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremicnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 9. 2003 ob 13. uri na sedežu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15 mio SIT.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi
kot obvezni prilogi razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora zagotavljati vsaj 30% lastnih kadrov, redno zaposlenega s polnim delovnim časom mora imeti
vsaj enega pooblaščenega inženirja s sedmo stopnjo izobrazbe gradbene smeri, ponudnik je moral zgraditi vsaj tri poslovne ali
stanovanjske ali poslovno-stanovanjske objekte velikosti vsaj 1.000 m2 neto površine,
s tem da eden od teh presega 1.500 m2
neto površine (veljajo objekti, ki so zgrajeni
v največ 15 mesecih v obdobju zadnjih treh
let pred oddajo ponudbe - opomba: čas
gradnje velja za posamezni objekt, za dokončanje gradnje se šteje datum uspešno
opravljenega tehničnega pregleda).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve je 15. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled lokacije v sredo, 27. 8. 2003
ob 9. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 21/03.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Ob-100321
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,
1380 Cerknica; tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
industrijske cone Podskrajnik, III. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek september, dokončanje oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Mlinar Samo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na trans. rač. 01000-0100002524,
Banka Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2003 do 15. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj - ponudba za Ureditev industrijske cone Podskrajnik, III. faza“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisano bančno garancijo v višini 5% od ponudbene cene kot garancija za resnost ponudbe in ga bo investitor unovčil, kolikor
izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
bančna garancija vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 11. 2003, 19. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference 10%, garancijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Občina Cerknica
Ob-100322
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,
1380 Cerknica; tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja II. faze kanalizacijskega omrežja
vzhodnega dela soseske Peščenk v Cerknici (kanali 1, 2 in 3).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek september, dokončanje oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Mlinar Samo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na trans. rač. 01000-0100002524,
Banka Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 9. 2003 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja
53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj - ponudba za izgradnjo II. faze kanalizacijskega
omrežja vzhodnega dela soseske Peščenk
v Cerknici.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Cerknica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisano bančno garancijo v višini 5% od ponudbene cene kot garancija za resnost ponudbe in ga bo investitor unovčil, kolikor
izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
bančna garancija vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema obračunske situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 11. 2003, 19. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, reference 10%, garancijski rok 5%, druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Občina Cerknica
Ob-100337
1. Naročnik: Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor.
2. Naslov naročnika: Razlagova ulica
14, Maribor, tel. 02/229-00-00, telefaks
02/252-70-56.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
predavalnic.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Maribor, Razlagova
ulica 14.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 2. 9.
2003, dokončanje najkasneje 10. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Abiro,
d.o.o., 2000 Maribor, Gregorčičeva 39,
tel. 02/228-04-70, abiro@siol.net, Iztok
Vodušek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure v tajništvu EPF.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
75.000 SIT na račun naročnika, transakcijski račun EPF 01100-6090124275 s pripisom: Za razpis EPF – Predavalnica.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 8. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: EPF, Razlagova ulica 14,
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 8. 2003 ob 9. uri v poslovnih
prostorih EPF.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: zahtevana bančna garancija za resnost ponudbe, ter za pravočasno in
dobro izvedbo prevzetih obveznosti ponudbe v višini 10% vrednosti ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90 točk,
– reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“ in številko objave javnega naročila v
Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ekonomsko poslovna fakulteta
Maribor

Št.

Ob-100344
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Piran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33,
6330 Piran, tel. 05/61-750-30, faks
05/61-750-15.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadomestna gradnja stanovanjske hiše Lucan
17, Portorož.
(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: Lucan-Portorož.
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 120
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP “Okolje“
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, Investicijsko tehnični sektor, kontaktna oseba: Rupnik David – tel. 05/61-750-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcijski račun JP “Okolje“ Piran št.
10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic
na številko 00-1301.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2003 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP “Okolje“ Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, tajništvo; tel.
05/61-750-11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 9. 2002 ob 13. uri, JP “Okolje“
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, v
sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od orientacijske vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v razpisnih pogojih in osnutku pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 76. člena Zakona o graditvi
objektov,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
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– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega TRR v
preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljši od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za konstrukcijo in
hidroizolacijo ni krajši od 10 let.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti predložena do 12. 9. 2003.
Predvideni datum odločitve je 19. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporabljena bo naslednja metodologija:
1. ponudbena vrednost,
2. ocena finančnega stanja ponudnika,
3. roki za izvedbo,
4. garancija izvedenih del,
5. reference.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Rupnik
David, u.d.i.g; tel. 05/61-750-34.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Javno podjetje “Okolje“ Piran, d.o.o.
Št. 535-39
Ob-100353
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in razširitev rezervoarskega
prostora v skladišču naftnih derivatov
Ortnek – II. faza, ki obsega: gradbena,
instalacijska, zaključna dela in montažo opreme za naslednje objekte:
– nadzemne kovinske rezervoarje prostornine 20.000 m3 s pripadajočo opremo,
– nadzemni kovinski rezervoar prostornine 10.000 m3 s pripadajočo opremo,
– tehnološke cevovode z navezavo
na I. fazo projekta Ortnek,
– elektroinstalacije za jaki in šibki tok,
elektromotorni pogon, razsvetljavo, gretje,
ozemljitev, strelovod,
– odvodnjavanje tehnoloških in meteornih vod,
– protipožarna zaščita (hidrantno omrežje, pripravo mešanice za gašenje, stabilne
protipožarne naprave),
– razširitev upravljanja in računalniškega
vodenja (črpalk, manipulacije, meritev nivojev in temperatur v rezervoarjih),
– tehnično varovanje,
– zunanja ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljivost za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del v oktobru ali novembru 2003, dokončanje del predvidoma konec leta 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba: Bojan Strašek,
(01/589-73-82 ali 031/633-605).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 25. 8. 2003.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponudnik
še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki
bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpisno dokumentacijo dvignili skladno z 2. točko 24. člena ZJN-1.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 70.000 SIT (vključno
z DDV), z virmanom na TRR št.
01100-6030230073 pri UJP Ljubljana, s
pripisom “Ortnek – II. faza“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane v tajništvu naročnika do 3. 9. 2003 do 9. ure in bodo pravilno označene. Ponudbe poslane po pošti,
so pravočasne, če prispejo na naslov naročnika – v tajništvo, do navedenega datuma in ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2003 ob 10. uri v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 85,000.000 SIT z rokom veljavnosti do 20. 11. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: poleg pogojev po
41. in 43. členu zakona, mora ponudnik
skozi reference (kar je detajlno opredeljeno v razpisni dokumentaciji) izkazati svojo usposobljenost za izvajanje razpisanih
del: gradnjo ali rekonstrukcijo rezervoarjev, tehnološke instalacije (strojni in elektro del) ter krmiljenje manipulacije tekočih
medijev.
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Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
naročnik zadostiti tudi določilom 22. člena
Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št.
60/95 in 38/99).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 11. 2003. Predvideni datum odločitve o izbiri izvajalca je 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60% in rok izvedbe 40%. Način
točkovnega vrednotenja vsakega od navedenih meril, za katere veljajo zgoraj navedeni korelacijski faktorji, je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo, omogočil
ogled gradbišča 22. 8. 2003 in projektne
dokumentacije PZI.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: objava predhodnega razpisa
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 31
z dne 28. 3. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 266-113/2003
Ob-100361
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-18-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: MŽMP
Dobova - izgradnja tirnih naprav, peronov, podhoda, ceste in parkirišč s pripadajočo komunalno infrastrukturo, protihrupne ograje in krajinska ureditev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: MŽMP Dobova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 dni po podpisu pogodbe, dokončanje po terminskem
planu v razpisni dokumentaciji, večina del
predvidoma maja 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 11. uro do dneva oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 9. 2003, ob 10. uri, v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25 a, 1000 Ljubljana.
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 garancijskem roku, bančna garancija
za poplačilo podizvajalcev, kooperantov in
poslovnih partnerjev.
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): po 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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - 70 točk; 2. reference iz
podobnih poslov - 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 71-72 z dne
25. 7. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Ob-100207
1. Naročnik: Občina Kungota.
2. Naslov naročnika: Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota, tel. 02/655-05-05, faks
02/655-05-06, e-naslov: obcina@kungota.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: redna vzdrževalna dela na območju Občine Kungota:
A) vzdrževanje površin kolektivne komunalne porabe,
B) prevozi posipnega agregata na občinske ceste.
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4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja za vsako storitev posebej.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Kungota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje treh let;
začetek del: takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogodbe, zaključek del: 2006.
8. (a) Naslov in telefon osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna oseba Miro Zajko, tel.
02/655-05-02.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, ter med 13. in 16. uro do
oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT plačilo na
transakcijski račun Občine Kungota št.:
01255-0100008653, namen nakazila: razpisna dokumentacija za Redna vzdrževalna dela.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003 ob 10. uri v dvorani Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja za določila v prepisih: rok plačila je minimalno 30 dni od dneva prejema
računa ali situacije.
13. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejšega (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklenil pogodbo za vsako razpisano storitev
z najugodnejšim izvajalcem del.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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 določitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba navedena v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

Št.

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2003.
Občina Kungota
Št. 400-01-14/2003
Ob-100217
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje inženirskih storitev pri izdelavi tehnične in prostorske dokumentacije v okviru izdelave lokacijskega načrta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja po naslednjih
sklopih:
1. vplivno območje Macesnikovega plazu v Občini Solčava,
2. vplivno območje plazu Slano Blato v
Občini Ajdovščina,
3. vplivno območje plazu Strug v Občini
Kobarid,
4. vplivno območje plazu Gradišče v Občini Nova Gorica,
5. vplivno območje plazu Šmihelj v občini Nova Gorica.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
podpisu pogodbe za vse sklope.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b,
Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., tel.
01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003, ob 14. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba 106 v I. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru
skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora
skupina ponudnikov – samo v primeru, da
bo izbrana na javnem razpisu – predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,
– da v projektni skupini poleg vodje projekta zagotovi še najmanj enega sodelavca/člana projektne skupine,
– da zagotovi ustreznost izobrazbe odgovornega nosilca naloge/vodje projekta in
sodelavca/člana projektne skupine ter
predloži ustrezna dokazila,
– da zagotovi, da ima odgovorni nosilec
naloge/vodja projekta najmanj 10 let delovnih izkušenj, sodelavec/član projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– da izkaže, da je vsaj že dvakrat kot
izvajalec ali podizvajalec v obdobju zadnjih
petih dopolnjenih in tekočega leta sodeloval pri izdelavi programov za sanacijo plazov velikega obsega po Zakonu o ukrepih
za odpravo posledic določenih zemeljskih
plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001,
– da skupni obseg ur neposrednega dela podizvajalcev v projektni skupini ne presega polovice (1/2) ur celotne projektne
skupine,
– da je finančno in poslovno sposoben,
in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti več
kot 3 dni.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 8. 1. 2004, predvideni datum
odločitve je 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena za posamezen sklop.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
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Št. 015-03-2677/03
Ob-100229
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov
Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
01/364-14-58, faks 01/364-22-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Dobrova in OŠ
Polhov Gradec po šolskem koledarju za
šolsko leto 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, za posamezen sklop ali celovito ponudbo za vse prevoze skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Dobrova-Polhov Gradec, šolska okoliša OŠ
Dobrova in OŠ Polhov Gradec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po
razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2003/2004 v skladu s šolskim koledarjem
z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se lahko dvigne v referatu
za družbene dejavnosti Občine Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova; dodatne informacije: Jože Brezovec, tel./faks
01/36-41-458.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba za šolske prevoze“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 8. 9. 2003 ob
12. uri v prostorih občinske uprave.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določbah razpisne dokumentacije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dokazilo o registraciji
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podjetja, licenco za prevoz oseb, reference
za tovrstne storitve, pogoji iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobusnem prometu, drugi predpisi.
(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: 60 dni po odpiranju
ponudb. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: obravnava se posamezna razpisna relacija:
– ponudbena cena 70%,
– fiksnost cen 20%,
– reference s področja razpisnih storitev 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Jože Brezovec, tel. 36-41-458.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Št. 350-07-1/03
Ob-100267
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve kopenskega transporta – šolski prevozi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gorišnica, Cirkulane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, zaključek 24. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Matevž Cestnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure
do 26. 8. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 14. uri, sejna soba
Občine Gorišnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni.

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: po 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: datum ponudbe 1. 9.
2003; odločitev o sprejemu 29. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Občina Gorišnica
Ob-100298
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144,
e-mail:
marjeta.lindic@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: računalniške storitve – najem programske opreme Microsoft – 1 A, št. kat. 7.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno
naročilo.
5. Kraj izvedbe: Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje od
15. 10. 2003 do 15. 10. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek. Dodatne informacije: Marjeta Lindič.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT +
DDV.
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Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banka Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno spročiti ga. Lindič
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 22. 9. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje dne 22. 9. 2003
ob 11.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini do 10% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: priložiti
je potrebno kopije potrdil o strokovni usposobljenosti zaposlenih.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 10. 2006.
Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – najnižja 50 točk,
– reference – 20 točk,
– radrovska zasedba mest – 10 točk,
– dodatne ugodnosti in bonitete – 10
točk,
– plačilni rok za nabavo storitev – 10
točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št.

Št. 344-05-3/2003
Ob-100303
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, telefaks
07/34-81-131.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Občini Trebnje; profiliranje vozišča, nasutje in razgrinjanje gramoza, komprimiranje, čiščenje brežin, cevnih prepustov,
jaškov in koritnic, izdelava cevnih prepustov, vtočnih jaškov, postavitev prometnih znakov; št. kategorije 1 – storitve
vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
gozdnih cestah območja Občine Trebnje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpisu pogodbe in zaključek do
17. 11. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, kontaktna oseba
Tone Kastelic, oddelek za okolje in prostor,
tel. 07/34-81-108.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 9. 9. 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu akontacije 5.000 SIT na transakcijski račun: 01330 – 0100016133 (dokumentacija za natečaj vzdrževanja gozdnih
cest 2003), sklic na št. 713000011100.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 9. 9. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 9. 9. 2003 ob 13. uri, na sedežu
naročnika, v mali sejni sobi v II. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila izvršenih del je 60 dni od
prejema računa ali situacije, oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih zahtev, razen zakonskih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena vrednost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Občina Trebnje
Št. 1.7.3736/2003
Ob-100309
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
11, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: odkup, odvoz in
uničenje Ni-Cd baterij (ca. 55.800 kg)
in elektrolita (ca. 1.000 kg).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe:
– SŽ-CD Maribor, Kurilniška 8, 2000
Maribor – 6.000 kg,
– TVD-Maribor, Partizanska ul. 50, 2000
Maribor – 3.200 kg,
– SŽ-CD Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj
– 33.000 kg,
– SŽ-CD Divača, Ludviga Požrlja 22,
6215 Divača – 5.500 kg,
– SŽ-CD Moste, Zaloška 217, 1000
Ljubljana – 6.000 kg,
– SŽ-CD Šiška, Parmova 35, 1000 Ljubljana – 2.100 kg.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe, konec: en mesec od
podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, kontaktna oseba: Andreja Žganec, tel. 00396(0)1/291-45-96,
faks 00386(0)1/291-48-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure, v tajništvu Centra za nabavo,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen)
na TR 02923-0019346887 pri NLB d.d.
Ljubljana, tuji pa 35 EUR na račun NLB (01
000-0000200097-900-7100-978-59383/4).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 8. uri, SŽ d.d., Center za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska ulica 11.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe ali menična izjava.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od datuma izpolnitve obveznosti.
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:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Uradni list RS, št.:
– 84/98 – Pravilnik o ravnanju z odpadki,
– 94-3987/00 – Odredba o izvozu in
tranzitu odpadkov,
– 104-4361/00 – Pravilnik o ravnanju z
baterijami in akumulatorji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
60 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
00386(0)1/29-14-833, e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Sprememba
Ob-100214
V Uradnem listu RS, št 68-70, uradne
objave z dne 18. 7. 2003, Ob-98277, je
bila objavljena prva faza javnega razpisa za
oddajo naročila za blago po omejenem postopku za dobavo pralnih sredstev za pralnico.
V objavi navedenega javnega razpisa se
spremeni 6. (a) točka, ki se na novo glasi:
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 19. 8. 2003 do 12. ure.
Splošna bolnišnica Celje
Popravek
Št. 43-50/2003/3
Ob-100360
V javnem razpisu za informatizacijo matičnih knjig in v zvezi s tem vzpostavitev Matičnega registra, vsebinska in tehnološka
prenova obstoječega Registra stalnega prebivalstva (RSP) ter njegova povezava z Matičnim registrom in Centralnim registrom
prebivalstva, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003, Ob-99470 se
6. (a) točka popravi in pravilno glasi:
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
10. ure, naročnik bo prijave javno odprl
istega dne ob 10.15.
Center Vlade RS za informatiko

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji
Št. 58/03
Ob-100105
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-00, telefaks 01/588-95-09.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: drugi odstavek 20. člena ZJN-1.

4. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
goriva: 200.000 litrov ekstra lahkega
kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.
5. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju 18 mesecev po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, Odsek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno
zahtevo po faksu 01/588-95-09 ali po elektronski pošti na naslovu: “robert.pobezin@energetika-lj.si“ za sklop 2: ekstra lahko kurilno olje. Kontaktna oseba je Robert
Pobežin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro od dneva te objave do
vključno dneva, ko je potrebno oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
4. 9. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v vložišče v pritličju Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana. Kuverte morajo biti opremljene na način, kot je to navedeno v navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: javno odpiranje ponudb bo 4. 9.
2003 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
19. 9. 2003.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 750.000
SIT, z veljavnostjo do 29. 10. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 30 dni od datuma prejema posameznega računa v vložišču naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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– finančno stanje;
– veljavna licenca za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv, izdana s
strani Agencije za energijo RS;
– zaposleni in njihova izobrazba;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve naročnika;
– možnost analize goriv;
– upoštevanje zakonodaje;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji;
– rezervoarske kapacitete (z veljavno licenco za skladiščenje v skladiščih tekočih
goriv z zmogljivostjo nad 25 t);
– odzivni čas.
14. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
90%;
– reference – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: javni razpis po odprtem postopku je bil prvič objavljen v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003, Ob-92560
in drugič v Uradnem listu RS, št. 57-59 z
dne 20. 6. 2003, Ob-96395.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Obvestilo
Ob-100287
Objava izbire dobaviteljev medicinskega
materiala objavljena v Ur. l. RS, št. 66-67 z
dne 11. 7. 2003, Ob-97920, je veljavna,
ker je bil zahtevek za revizijo umaknjen.
Zdravstveni dom
Cerknica - Loška dolina
Št. 2734/03
Ob-100104
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: uprava@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava smetarskega vozila z nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz
odpadkov prostornine ca. 12 m3 ter mehanizmom za iztresanje zabojnikov od
120 do 1.100 litrov, po sistemu staro za
novo. Kraj dobave: Kolodvorska 1, 8210
Trebnje.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, garancija 20%,
reference 10%. Izbran je bil ponudnik, ki je
po opravljenem točkovanju in ponderiranju
zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo smetarskega vozila je bil izbran dobavitelj AC-Intercar
d.o.o., PE Novo mesto, Seidlova c. 16,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 26,689.999,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,689.999,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 02-66-2003
Ob-100110
1. Naročnik: Lambrechtov dom Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila, material za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina
A/1 – sadje in zelenjava: Mercator-SVS,
Rogozniška 8, Ptuj;
A/2 – meso in mesni izdelki: Mesarija
Strašek, Mestni trg 11, Slovenske Konjice;
A/3 – perutnina in perutninski izdelki:
Perutnina Ptuj, Potrčeva c. 10, Ptuj;
A/4 – splošno prehrambeno blago: Mercator-SVS, Rogozniška 8, Ptuj;
A/5 – jajca: Šraj Jože, Čadramska vas
19, Poljčane;
A/6 – kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo: Pekarna Boč, Koren Peter
s.p., Zbelovo;
A/7 – mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;
A/8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi izdelki: Hrib d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini.
7. Pogodbena vrednost:
A/1 – sadje in zelenjava: 2,473.680 SIT;
A/2 – meso in mesni izdelki: 6,990.370
SIT;
A/3 – perutnina in perutninski izdelki:
1,909.060 SIT;
A/4 – splošno prehrambeno blago:
6,817.879 SIT;
A/5 – jajca: 549.000 SIT;
A/6 – kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo: 1,993.845 SIT;
A/7 – mleko in mlečni izdelki:
2,746.219 SIT;
A/8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi izdelki: 672.915 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A/1 – sadje in zelenjava: 3,699.311,70
SIT, 2,473.680 SIT;
A/2 – meso in mesni izdelki:
7,646.659,25 SIT, 6,990.370 SIT;
A/3 – perutnina in perutninski izdelki:
2,223.940 SIT, 1,909.060 SIT;
A/4 – splošno prehrambeno blago:
6,865.973,68 SIT, 6,817.917,49 SIT;
A/5 – jajca: 603.900 SIT, 549.000 SIT;
A/6 – kruh, pekovsko pecivo in mehko sveže pecivo: 2,426.699,10 SIT,
1,993.844,92 SIT;
A/7 – mleko in mlečni izdelki:
3,229.915,94 SIT, 2,746.219,30 SIT;
A/8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi izdelki: 949.985,04 SIT, 672.914,90
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: 4. 8. 2003.
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice
Št. 1
Ob-100125
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi, tel. 02/67-30-202,
faks 02/67-30-214, e-mail: obcina.selnica@kksonline.com.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kuhinjske opreme vrtca v
Selnici ob Dravi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: višina in fiksnost cen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Saksida d.o.o., Na
produ 28, 2354 Bresternica.
7. Pogodbena vrednost: 5,223.792 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,806.560 SIT, 3,863.950 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 2
Ob-100127
1. Naročnik: Osnovna šola Škofja Loka-Mesto.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka, tel. 04/506-00-11, faks
04/512-50-48.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov, kraj dobave Škofja Loka, Šolska
ulica 1.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnješi ponudniki glede na razpisne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: kruh, pekovski izdelki: Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
2. sklop: slaščičarski izdelki: Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
3. sklop: sveže meso: “Oblak“, Oblak
Janez s.p. Delavska 18, 4226 Žiri,
4. sklop: perutninsko meso: Perutnina
Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
5. sklop: mesni izdelki: Mesarstvo Čadež,
Čadež Anton, s.p., Visoko 7g, 4212 Visoko,
6. sklop: mleko: Mlekarna Celeia,
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
7. sklop: mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3310 Petrovče,
8. sklop: sveža zelenjava, sadje in suho
sadje: Pik As Tržič, Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič,
9. sklop: konzervirana zelenjava, sadje
in ribe: Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
10. sklop: sveže in zamrznjene ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Loka –
Mengeš,
11. sklop: jajca: Pik As Tržič, Brezje pri
Tržiču 41a, 4290 Tržič,
12. sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar& Natura d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
13. sklop: moka, mlevski izdelki in testenine: Mlinotest Peks, Škofja Loka, d.d.,
Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
14. sklop: čaji: Živila Kranj, d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo,
15. sklop: zamrznjeni program – zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Loka – Mengeš,
16. sklop: zamrznjeni program – izdelki:
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,
17. sklop: ostalo prehrambeno blago:
Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54,
4220 Škofja Loka,
18. sklop: krompir: Pik As Tržič, Brezje
pri Tržiču 41a, 4290 Tržič.
7. Pogodbena vrednost: 22,000.000
SIT na leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni predvidenih podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja in najnižja ponudba sta bili v okviru +5 – 5% od predvidene vrednosti naročila.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 28. 3.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto
Ob-100129
1. Naročnik: Dom starejših občanov Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000
Novo mesto, tel. 07/371-99-11, faks
07/371-99-44, e-mail: dso-nm@siol.net.
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3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivne dobave prehrambenega
blaga ter pralnih in čistilnih sredstev,
Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev zahteve: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina A – prehrambeno blago:
Skupina 01 – sveže meso:
1/1 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog,
2/1 Hočevar Agro trgovina Dolnja Težka
Voda d.o.o., Dolnja Težka Voda 7/b, Novo
mesto;
Skupina 02 – perutnina:
2/1 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, Ptuj,
2/2 Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke
30, Košana;
Skupina 04 – mesni izdelki in dimljeno
meso:
4/1 Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton
s.p., Stari trg 23, Mokronog,
4/2 Kras d.d., Šepulje 31, Sežana;
Skupina 05 – izdelki iz perutninskega
mesa:
5/1 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 23,
Ptuj;
Skupina 08 – sveža zelenjava:
8/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
Novo mesto,
8/2 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 09 – zamrznjena zelenjava:
9/1 Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
9/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta
6, Novo mesto;
Skupina 10 – konzervirana zelenjava:
10/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto,
10/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, Novo mesto;
Skupina 11 – kruh:
11/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 12 – pekovsko pecivo:
12/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto,
12/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica;
Skupina 14 – ostala zamrznjena živila:
14/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica,
14/2 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 15 – mlevski izdelki:
15/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto;
Skupina 16 – testenine:
16/1 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto,
16/2 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto,
16/3 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, Škofljica;
Skupina 17 – sadje – sveže:
17/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
Novo mesto,
17/2 Sadje – zelenjava Milka Pavlovič
s.p., Jakčeva 20, Novo mesto;
Skupina 18 – kompoti:

18/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
18/2 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto;
Skupina 19 – mleko in mlečni izdelki:
19/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
19/2 Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 95, Petrovče;
Skupina 20 – polizdelki:
20/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto,
20/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
Ljubljana;
Skupina 21 – začimbe in dišavnice:
21/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto,
21/1. Droga d.d.živilska industrija, Industrijska cesta 21, Izola;
Skupina 22 – jajca:
22/1 Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana;
Skupina 23 – topli napitki:
23/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto,
23/1 Droga, živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21, Izola;
Skupina 24 – sokovi, sirupi:
24/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada
8, Novo mesto,
24/2 Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva:
Skupina 30 – pralna sredstva:
30/1 Dentacom Inženiring d.o.o., Efenkova cesta 61, Velenje;
Skupina 32 – čistilna sredstva:
32/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 33 – čistilni pripomočki:
33/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 34 – polietilenski program:
34/1 Binder AND d.o.o., Peter Andoljšek, Grič VIII/2, Ribnica;
Skupina 35 – papirna konfekcija:
35/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 36 – higienski material – ultimatic:
36/1 EXIM EX d.o.o. Ljubljana, Letališka 27, Ljubljana;
Skupina 37 – toaletne potrebščine:
37/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže;
Skupina 38 – kuhinjski potrošni material:
38/1. Vafra Commerce d.o.o., Griže
125, Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino A – prehrambeno blago –
61,216.479,48 SIT,
– za skupino B – pralna in čistilna sredstva – 5,070.567,85 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina A – prehrambeno blago:
– skupina 01 – 19,185.100 SIT,
17,210.942 SIT;
– skupina 02 – 4,277.110 SIT,
4,077.019,50 SIT;
– skupina 04 – 3,972.199 SIT,
3,153.616,70 SIT;
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– skupina 05 – 2,136.000 SIT,
1,824.942 SIT;
– skupina 08 – 3,570.300 SIT,
1,666.350 SIT;
– skupina 09 – 713.116,25 SIT,
740.681 SIT;
– skupina 10 – 1,781.274 SIT,
1,320.450,50 SIT;
– skupina 11 – 2,990.892 SIT,
2,816.630 SIT;
– skupina 12 – 1,943.000 SIT,
1,156.440 SIT;
– skupina 14 – 925.140 SIT,
796.073,18 SIT;
– skupina 15 – 1,058.401,80 SIT,
991.360 SIT;
– skupina 16 – 1,035.563,70 SIT,
860.300 SIT;
– skupina 17 – 5,141.200 SIT,
2,608.900 SIT;
– skupina 18 – 2,542.369,21 SIT,
1,815.550 SIT;
– skupina 19 – 6,144.178,10 SIT,
6,004.821,80 SIT;
– skupina 20 – 1,479.873 SIT,
1,170.057,18 SIT;
– skupina 21 – 270.370 SIT,
197.755,62 SIT;
– skupina 22 – 1,387.400 SIT, 940.000
SIT;
– skupina 23 – 1,579.201,77 SIT,
1,503.528,20 SIT;
– skupina 24 – 1,193.272,50 SIT,
1,158.222,50 SIT.
Skupina B – pralna in čistilna sredstva:
– skupina 30 – 788.572,42 SIT,
324.194 SIT;
– skupina 32 – 929.968,20 SIT,
599.960,70 SIT;
– skupina 33 – 306.671,88 SIT,
123.080,40 SIT;
– skupina 34 – 1,848.579,20 SIT,
1,246.484,40 SIT;
– skupina 35 – 881.616,84 SIT,
754.901 SIT;
– skupina 36 – 869.364,30 SIT,
756.511,20 SIT;
– skupina 37 – 1,425.952,79 SIT,
1,082.601,40 SIT;
– skupina 38 – 262.124 SIT,
152.234,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 88 z dne 9. 11. 2001, št. 88/1 –
4/1-57819/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2003.
Dom starejših občanov Novo mesto
Št. 54/03
Ob-100131
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kurilnega olja – srednjega.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji po
predhodni objavi – 20. člena ZJN-1.

Št.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,880.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,880.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne 20. 6.
2003, Ob-96357.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 62
Ob-100136
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 24. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža opreme za pošto Cerklje na Gorenjskem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,003.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,233.004 SIT, 8,003.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 012-108/2003
Ob-100137
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: priznanje sposobnosti za dobavo računalniške opreme za potrebe naročnika in Tržnega inšpektorata RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje pogojev za
sposobnost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Org. TeND d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 37, Maribor, za sklop
1, 2 in 3, SRC.SI, sistemske integracije
d.o.o., Tržaška cesta 116, Ljubljana, za
sklop 1, 2 in 3, Marand Inženiring d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, za sklop
1, 2 in 3 ter Unistar LC d.o.o., Kotnikova
32, Ljubljana, za sklop 3.
7. Pogodbena vrednost: /
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003, Ob-95077.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 24/03
Ob-100172
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-40, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava rezervnih delov za merilnike
toplotne energije.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 30,954.856
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,708.824 SIT, 30,954.856 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: 7. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 53/03
Ob-100173
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-02, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 31. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava goriva: 3.000 ton srednje težkega kurilnega olja – mazuta.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok – 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 190,500.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 190,500.000 SIT, 190,500.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis po odprtem postopku je bil prvič objavljen v Uradnem listu
RS, št. 38 z dne 25. 4. 2003, Ob-92560
in drugič v Uradnem listu RS, št. 57-59 z
dne 20. 6. 2003, Ob-96395.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4. 2003,
Ob-91181.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-100175
1. Naročnik: Osnovna šola I. Kavčiča Izlake.
2. Naslov naročnika: 1411 Izlake, Izlake 4, tel. 03/56-74-261, faks
03/56-79-180.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki za obdobje do
dne 30. 6. 2006, Izlake.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in kvaliteta, izbrani so
bili ponudniki, ki so ponujali nižjo ceno ob
zagotovljeni kvaliteti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki ter
margarina, vrednost 2,500.000 SIT: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna
Celeia, d.o.o., Petrovče,
II. skupina – sveže meso in perutnina ter
jajca, vrednost 1,500.000 SIT: Jurmes Trgovina, d.d., Šentjur, Litijska mesarija, d.d.,
Šmartno pri Litiji,
III. skupina: mesni izdelki, vrednost
1,000.000 SIT: Jurmes Trgovina, d.d., Šentjur, Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri Litiji, Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, Kras, d.d.,
Sežana,
IV. skupina – ribe, vrednost 300.000
SIT: Brumec - Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
Mercator, d.d., Ljubljana,
V. skupina – sveža zelenjava in sadje,
vrednost 1,500.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
VI. skupina – sadni sokovi in sirupi, vrednost 800.000 SIT: Nektar & Natura,
d.o.o., Ljubljana, Era, d.d., Velenje, Fructal, d.d., Ajdovščina, Mercator, d.d., Ljubljana,
VII. skupina – zamrznjeni izdelki in živila,
vrednost 100.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Brumec - Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
Žito, d.d., Ljubljana, Pekarna Pečjak,
d.o.o., Škofljica, Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče,
VIII. skupina – kruh in pekovsko pecivo,
vrednost 2,500.000 SIT: Klasje, d.d., Celje, Žito, d.d., Ljubljana, Don Don, d.o.o.,
Metlika,
IX. ostalo prehrambeno blago, vrednost
2,000.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki ter
margarina: 2,407.158,40 SIT, 2,279.138,10
SIT,
II. skupina – sveže meso in perutnina ter
jajca: 925.560 SIT, 871.475 SIT,
III.
skupina
–
mesni
izdelki:
1,397.625,50 SIT, 1,159.539,50 SIT,
IV. skupina – ribe: 399.089,60 SIT,
281.069,25 SIT,
V. skupina – sveža zelenjava in sadje:
701.444 SIT, 657.694,45 SIT,
VI. skupina – sadni sokovi in sirupi:
818.520 SIT, 743.260 SIT,
VII. skupina – zamrznjeni izdelki in živila:
138.716,40 SIT, 92.740 SIT,
VIII. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
3,264.420 SIT, 2,860.901,80 SIT,
IX. skupina – ostalo prehrambeno blago: 1,074.572,02 SIT, 974.351 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: 7. 8. 2003.
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake
Ob-100177
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,
1410 Zagorje.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava reševalnega vozila reanmobila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop medicinska
oprema d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 17,482.176,11
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 8. 2003.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 1109/03
Ob-100178
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana,
tel./faks
01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 27. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: menjava 15,800.000 l neosvinčenega motornega bencina super 95, Sermin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek se zaključi brez

izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker naročnik ni prejel nobene 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: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
59 z dne 5. 7. 2002, Ob-73306.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 7. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Ljubljana
Št. 2438/03
Ob-100218
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kabelskih montažnih TP
20/0,4 kV ter opreme s.n. in n.n.:
– sklop 1: ohišja za kabelske montažne
TP 20/0,4 kV,
– sklop 2: n.n. razdelilna polja (celice),
– sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasična
izvedba,
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF 6 izvedba,
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.,
– sklop 6: konzole za gole in polizolirane vodnike,
po specifikacijah v razpisni dokumentaciji. Dostava razpisanega blaga je v posamezna skladišča – nadzorništva naročnika, oziroma tudi gradbišča TP, opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsak sklop posebej.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: ohišja za kabelske montažne
TP 20/0,4 kV,
– sklop 2: n.n. razdelilna polja (celice),
– sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasična
izvedba: C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000
Ljubljana,
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF 6 izvedba: Eltima, d.o.o., Šlandrova ul. 8A,
1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.:
Tehmar, d.o.o., Panonska ulica 30, 2000
Maribor,
– sklop 6: konzole za gole in polizolirane vodnike: Elektronabava, d.o.o., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
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7. Pogodbena vrednost:
– sklop (1 + 2 + 3): ohišja za kabelske
montažne TP 20/0,4 Kv + n.n. razdelilna
polja (celice) + s.n. stikalni bloki – klasična
izvedba: 59,590.635,60 SIT (DDV vključen),
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF 6
izvedba: 74,779.200 SIT (DDV vključen),
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.:
17,908.380 SIT (DDV vključen),
– sklop 6: konzole za gole in polizolirane vodnike: 29,573.364 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop (1 + 2 + 3): ohišja za kabelske
montažne TP 20/0,4 Kv + n.n. razdelilna
polja (celice) + s.n. stikalni bloki – klasična
izvedba: 5 ponudb treh ponudnikov, vse
pravilne,
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF 6
izvedba: 5 ponudb treh ponudnikov, vse
pravilne,
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.:
5 ponudb štirih ponudnikov; od tega 2 pravilni ponudbi in 3 nepravilne ponudbe,
– sklop 6: konzole za gole in polizolirane vodnike: 2 pravilni in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop (1 + 2 + 3): ohišja za kabelske
montažne TP 20/0,4 Kv + n.n. razdelilna
polja (celice) + s.n. stikalni bloki – klasična
izvedba: 56,840.487 SIT (brez DDV),
49,658.863 SIT (brez DDV),
– sklop 4: s.n. stikalni bloki – SF 6 izvedba: 64,185.480 SIT (brez DDV),
62,316.000 SIT (brez DDV),
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.:
15,837.250 SIT (brez DDV), 14,923.650
SIT (brez DDV),
– sklop 6: konzole za gole in polizolirane vodnike: 24,893.340 SIT (brez DDV),
24,644.470 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 8. 8. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 64000-0003/2003
Ob-100220
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85, e-mail:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža računalniške
strojne opreme v Novi centralni šoli OŠ
Stična.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena:
Izbrana je ponudba z najnižjo ceno za ponujeno blago, ki ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lamas d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 1295 Ivančna Gorica.

Št.

7. Pogodbena vrednost: 9,144.198 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7 (pet izločenih kot nepravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,805.322,40 SIT; 9,144.198 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 468/03
Ob-100222
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 4. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 9. 2003 do 31. 10.
2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna enota Ravne.
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:
– 1. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– 2. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– 3. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 849.348,85 SIT,
– 2. skupina: 1,381.617,30 SIT,
– 3. skupina: 4,932.594,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 1,019.094,38 SIT,
849.348,85 SIT,
– 2. skupina: 1,425.397,05 SIT,
1,381.617,30 SIT,
– 3. skupina: 5,453.118,41 SIT,
4,932.594,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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Št. 10/3-5
Ob-100231
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: nabava laboratorijskega materiala po skupinah in podskupinah:
Skupina A: diagnostična sredstva in laboratorijski materiali vezani na aparate zaprtega sistema:
– podskupina A1: AXSYM,
– podskupina A2: TURBITIMER,
– podskupina A3: STRATUS,
– podskupina A4: CD 3500 R in CD
1700 (hematološki reag.),
– podskupina A5: koagulacijski testi (CA
540: fibritimer II.).
Skupina B: diagnostična sredstva in laboratorijski materiali vezani na aparate odprtega sistema:
– podskupina B1: biokemijski testi za
določanje na RA-1000,
– podskupina B2: drugi reagenti in hitri
testi.
Za obdobje od 1. 8. 2003 do 1. 8.
2004; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena ponudbe – 90 točk,
reference ponudnika – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana; Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana; Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Medis d.o.o.:
11,427.502,74
SIT,
Iris
d.o.o.:
2,277.997,67 SIT, Kemofarmacija d.d.:
2,398.952,51 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-95195.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 1/2003
Ob-100232
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta
24, 2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 60 %, reference 10 %, celovitost ponudbe 10 %, dokazilo o certificiranem sistemu vodenja ka-
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kovosti 10 %, dokazilo o certificiranem sistemu ravnanja z okoljem 10 %.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana; Mladinska knijga, Birooprema, d.d., Dunajska cesta 121, 1113 Ljubljana; Extra-Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT
(vsak dobavitelj).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 183.411,47 SIT in 108.614,82 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: 7. 8. 2003.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.
Št. 253/03
Ob-100264
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana,
tel.
01/513-24-02,
faks
01/513-25-50.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža celovitega sistema za digitalno nelinearno filmsko montažo slike, centralnega podatkovnega sistema in izvedbo centralizacije kompletne računalniške, avdio ter video opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena do 50 točk,
tehnične karakteristike in zmogljivosti do 35
točk, reference do 8 točk, poprodajne aktivnosti do 7 točk. Izbrana je ponudba z
največjim številom doseženih točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silicon Studio d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 428.285,53
EUR (DDV je vključen), plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila računa.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,291.245,86 SIT (ni vključen DDV),
83,380.054,99 SIT (ni vključen DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-92601.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 254/03
Ob-100265
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana,
tel.
01/513-24-02,
faks
01/513-25-50.
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3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: načrtovanje sestave in izdelave, dobava in montaža za kinematografske in
digitalne projekcijske sisteme, projekcijske zaslone in sisteme za predvajanje zvoka, celotno ožičenje za osrednjo
projekcijsko sobo in filmsko pregledovalno napravo z nizko ločljivostjo ter vse
nadzorne in kontrolne inštalacije, zagon
sistema, usposabljanje osebja in servisne obveznosti (Ur. l. RS, št. 45/03).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena do 50 točk,
tehnične karakteristike in zmogljivosti do 35
točk, reference do 8 točk, poprodajne aktivnosti do 7 točk. Izbrana je ponudba z
največjim številom doseženih točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., audio video inženiring, Ljubljana, Tržaška 126,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 411.638,81
EUR (DDV je vključen), plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila računa.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,319.464,26 SIT (vključen DDV),
96,235.678,98 SIT (vključen DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-92601.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 255/03
Ob-100266
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana,
tel.
01/513-24-02,
faks
01/513-25-50.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: načrtovanje sestave in izdelave, dobava in montaža za avdio postprodukcijski sistem – vključuje sisteme za shranjevanje in upravljanje s podatki za visokoločljive nelinearne avdio sisteme za
urejanje filmske postprodukcije, ohišja
in priključke, celotno ožičenje za osrednji prostor z napravami in priključene
delovne postaje, namestitev in uskladitev programske opreme, zagon sistema,
usposabljanje osebja in servisne obveznosti na licu mesta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena do 50 točk,
tehnične karakteristike in zmogljivosti do 35
točk, reference do 8 točk, poprodajne aktivnosti do 7 točk. Izbrana je ponudba z
največjim številom doseženih točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silicon d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 417.409,24
EUR (DDV je vključen), plačljivo v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila računa.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 88,272.792,76 SIT (ni vključen DDV),
81,309.547,52 SIT (vključen DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-92601.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
FS Viba film Ljubljana
Št. 47/2574/2003
Ob-100272
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 19. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava obešalnega materiala, izolacije, vodnikov ter izvedba demontažnih
in montažnih del na 110 kV daljnovodih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– sklop A (obešalni material): skupna ponudbena cena (90%), dobavni rok (7%), plačilni pogoji (3%);
– sklop B (kompozitni izolatorji): skupna
ponudbena cena (80%), poreklo izdelave
jedra kompozitnega izolatorja (10%), rok dobave (7%), plačilni pogoji (3%);
– sklop C (vrvi in zaščitne vrvi: skupna
ponudbena cena (92%), pozitivne reference ponudnika za podizvajalca (5%), plačilni
pogoji (3%);
– sklop D (izvedba demontažnih in montažnih del): skupna ponudbena cena (82%),
rok izvedbe (10%), pozitivne reference izvajalca del (5%), plačilni pogoji (3%).
Sklop D ni bil oddan, ker je naročnik na
podlagi detajlnega pregleda razpisne in ponudbene dokumentacije ugotovil, da ne more oceniti prispelih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A in sklop C: Dalen d.o.o., Šlandrova 10, 1231 Ljubljana-Črnuče;
– sklop B: Družinsko podjetje Kosič, Ruperče 13, 2231 Pernica.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop
A
(obešalni
material):
25,041.076,61 SIT;
– sklop B (kompozitni izolatorji):
21,495.060 SIT;
– sklop C (vodniki in zaščitne vrvi):
14,140.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 2;
– sklop B: 2;
– sklop C: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 25,041.076,61 SIT,
24,900.000 SIT;
– sklop B: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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Št.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje

Št. 404-08-358/2002-18
Ob-100280
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivne dobave veterinarskih
zdravil, cepiv in pripomočkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IRIS Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,400.000 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 5,822.759,84 SIT z DDV,
5,393.226,62 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 115 z dne 27. 12. 2002, Ob-84237.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo

Št. 110-1/03
Ob-100292
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Podtabor–Naklo; nabava mehanizacije in opreme za potrebe AC Baze
Ljubljana - sklop 1,2 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
sklop 1: 18,110.388 SIT,
sklop 2: 2,498.388 SIT,
sklop 3: 5,499.540 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1: 18,110.388 SIT, 18,970.000
SIT,
sklop 2: 2,577.600 SIT, 2,498.388 SIT,
sklop 3: 5,998.800 SIT, 5,499.540 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: 8. 8. 2003.
DARS, d.d.

Št. 400-16-05/2002
Ob-100288
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. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup kompletnega pisarniškega pohištva za 40 delovnih mest in tri komplete sejnih miz s stoli. Blago dobavljeno
na lokacije v Ljubljano, Vojkova 52, v Mursko Soboto in Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je ponudil
najnižjo ceno razpisanega blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,412.000 SIT
(vključno z 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,899.907 SIT (brez DDV), 4,510.000
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št. 110-1/03
Ob-100293
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: AC Podtabor–Naklo; nabava mehanizacije in opreme za potrebe AC Baze
Ljubljana - sklop 4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart.
7. Pogodbena vrednost: 6,098.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,110.867 SIT, 6,098.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
DARS, d.d.
Št. 71
Ob-100307
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ulica 1,
2319 Poljčane.
3. Datum izbire: 29. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, potrošni material in kurivo, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. prehrambeno blago
– skupna 1: kruh in pekovsko pecivo:
sposobnost se prizna: Pekarna trgovina Viljem Sternad s.p., Prečna ul. 26, Oplotnica,
– skupina 2: mlevski izdelki: sposobnost
se prizna: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj,
– skupina 3: testenine: sposobnost se
prizna: Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, Ljubljana,
– skupina 4: krompir: sposobnost se
prizna: S.P. Plod d.o.o., Predloge 25, Zg.
Ložnica; Gramis d.o.o., Noršinska 3, Murska Sobota,
– skupina 5: jabolka: sposobnost se
prizna S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg.
Ložnica,
– skupina 6: mleko in mlečni izdelki:
sposobnost se prizna: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– skupina 7: sadje in zelenjava: sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj; S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica,
– skupina 8: zamrznjena zelenjava: sposobnost se prizna: Hrib d.o.o., Večje Brdo
8, Dobje pri Planini,
– skupina 9: meso in mesni izdelki:
sposobnost se prizna: Mesnica Šteinfelser
Gregor s.p., Gradišče 2, Slovenska
Bistrica,
– skupina 10: perutninsko meso in izdelki: sposobnost se prizna: Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj; Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje pri Planini,
– skupina 11: konzervirana zelenjava in
sadje: sposobnost se prizna: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, Ptuj,
– skupina 12: jajca: sposobnost se prizna: Lah Suzana s.p., Mladinska ul. 19, Zg.
Polskava,
– skupina 13: pivo in sirupi: sposobnost
se prizna: Mercator SVS d.d., Rogozniška
c. 8, Ptuj,
– skupina 14: brezalkoholne pijače in vode: sposobnost se prizna: Kolinska d.d.,
Kolinska 1, Ljubljana,
– skupina 15: vino odprto: sposobnost
se prizna: Agroind Vipava 1894, Vinarska
c. 5, Vipava; Poslek Jože, Modraže 1, Poljčane,
– skupina 16: splošno prehrambeno blago: sposobnost se prizna: Mercator SVS
d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj; Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, Ptuj,
– skupina 17: kavovine, juhe, dišave:
sposobnost se prizna: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
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– skupina 18: olje in margarina: sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj;
II. potrošni material:
– skupina 1: papirna konfekcija: sposobnost se prizna: Sava Trade d.d., Cesta v
Mestni log 90, Ljubljana,
– skupina 2: pralna sredstva in čistila:
sposobnost se prizna: Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
– skupina 3: sredstva za osebno higieno: sposobnost se prizna: Mavrica d.d.,
Resljeva c. 1, Ljubljana,
– skupina 4: splošna čistilna sredstva:
sposobnost se prizna: Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
– skupina 5: posebna čistilna sredstva:
sposobnost se prizna: Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana;
III. kurivo:
– skupina 1: kurilno olje: sposobnost se
prizna: Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana,
– skupina 2: trdo gorivo: sposobnost se
prizna: Dom Smreka d.d., Valvasorjeva ul.
12/a, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I. prehrambeno blago:
– skupina 1: kruh in pekovsko pecivo:
2,039.900 SIT;
– skupina 2: mlevski izdelki: 754.100
SIT;
– skupina 3: testenine: 912.400 SIT;
– skupina 4: krompir: 714.200 SIT;
– skupina 5: jabolka: 660.000 SIT;
– skupina 6: mleko in mlečni izdelki:
5,127.785 SIT;
– skupina 7: sadje in zelenjava:
3,586.300 SIT;
– skupina 8: zamrznjena zelenjava:
1,125.899,60 SIT;
– skupina 9: meso in mesni izdelki:
15,203.050 SIT;
– skupina 10: perutninsko meso in izdelki: 5,421.420 SIT;
– skupina 11: konzervirana zelenjava in
sadje: 936.889 SIT;
– skupina 12: jajca: 1,253.920 SIT;
– skupina 13: pivo in sirupi: 3,565.404
SIT;
– skupina 14: brezalkoholne pijače in vode: 996.911,02 SIT;
– skupina 15: vino odprto: 837.000 SIT;
– skupina 16: splošno prehrambeno blago: 7,682.035,90 SIT;
– skupina 17: kavovine, juhe, dišave:
4,501.404,17 SIT;
– skupina 18: olje in margarina:
1,501.003 SIT;
II. potrošni material:
– skupina 1: papirna konfekcija:
615.895 SIT;
– skupina 2: pralna sredstva in čistila:
4,950.119 SIT;
– skupina 3: sredstva za osebno higieno: 256.906,61 SIT;
– skupina 4: splošna čistilna sredstva:
419.367,50 SIT;
– skupina 5: posebna čistilna sredstva:
24.473,25 SIT;
III. kurivo:
– skupina 1: kurilno olje: 7,862.000 SIT,
– skupina 2: trdo gorivo: 6,340.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb:
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I. prehrambeno blago: 53,
II. potrošni material: 15,
III. kurivo: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. prehrambeno blago:
– skupina 1: kruh in pekovsko pecivo:
3,352.618 SIT; 2,039.900 SIT;
– skupina 2: mlevski izdelki: 1,056.415
SIT; 754.100 SIT;
– skupina 3: testenine: 1,228.885 SIT;
912.400 SIT;
– skupina 4: krompir: 715.000 SIT;
714.200 SIT;
– skupina 5: jabolka: 792.500 SIT;
660.000 SIT;
– skupina 6: mleko in mlečni izdelki:
5,664.394 SIT; 5,127.785 SIT;
– skupina 7: sadje in zelenjava:
3,992.900 SIT; 3,586.300 SIT;
– skupina 8: zamrznjena zelenjava:
2,178.902,40 SIT; 1,125.899,60 SIT;
– skupina 9: meso in mesni izdelki:
16,534.550 SIT; 15,203.050 SIT;
– skupina 10: perutninsko meso in izdelki: 5,970.200 SIT; 5,421.420 SIT,
– skupina 11: konzervirana zelenjava in
sadje: 1,255.072,99 SIT, 936.889 SIT;
– skupina 12: jajca: 1,365.000 SIT;
1,253.920 SIT;
– skupina 13: pivo in sirupi: 4,303.502
SIT; 3,565.404 SIT;
– skupina 14: brezalkoholne pijače in vode: 1,136.777 SIT; 996.911,02 SIT;
– skupina 15: vino odprto: 858.000 SIT;
837.000 SIT;
– skupina 16: splošno prehrambeno blago: 8,207.459,70 SIT; 7,682.035,90 SIT;
– skupina 17: kavovine, juhe, dišave:
6,809.145,99 SIT; 4,501.404,17 SIT;
– skupina 18: olje in margarina:
1,501.003 SIT; 1,501.003 SIT;
II. potrošni material:
– skupina 1: papirna konfekcija:
920.959,79 SIT; 615.895 SIT;
– skupina 2: pralna sredstva in čistila:
6,749.684 SIT; 4,950.119 SIT;
– skupina 3: sredstva za osebno higieno: 287.682 SIT; 256.906,61 SIT;
– skupina 4: splošna čistilna sredstva:
584.218,46 SIT; 419.367,50 SIT;
– skupina 5: posebna čistilna sredstva:
24.473,25 SIT; 24.473,25 SIT;
III. kurivo:
– skupina 1: kurilno olje: 7,960.000 SIT;
7,862.000 SIT;
– skupina 2: trdo gorivo: 7,160.000 SIT;
6,340.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
40-41 z dne 25. 5. 2001, Ob-49190.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Dom Dr. Jožeta Potrča
Poljčane
Št. 400-05-3/2003
Ob-100316
1. Naročnik: 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 6. 8. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup dvotlačnega generatorja vlage z dodatno opremo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naloga je bila oddana po
postopku s pogajanji brez predhodne objave po 2. točki prvega odstavka 20. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00 in 102/00), na podlagi pozitivnega
mnenja Urada za javna naročila št.
354-1/2003 z dne 15. 5. 2003.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Wilsonic, d.o.o., Spodnja Senica 10b, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 15,600.000
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Agencija RS za okolje

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. 2/2003
Ob-100102
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova ulica
14, 2000 Maribor, tel. 02/22-90-00.
3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prenova predavalnic.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ugotavlja, da v
svojem Poslovnem načrtu za leto 2003 nima zagotovljenih finančnih sredstev, ki bi
omogočala oddajo naročila za prenovo
predavalnic v višini prejetih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis se ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ob-100107
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-670,
faks 01/58-89-609.
3. Datum izbire: 14. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za obstoječe stanovanjske objekte v Kosezah:
niz C, E, G.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega naročila 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 v
skladu s 76. členom ZJN-1.
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: 4. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 703/03
Ob-100142
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 22. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije Dolenja vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),
– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,
roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 96,711.753
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 101,887.963,80 SIT (z vključenim DDV),
91,056.643 SIT (z vključenim 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. 8. 2003.
Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.
Št. 704/03
Ob-100143
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 22. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
Breg pri Polzeli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),
– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,
roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 21,034.044
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 6 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,114.712,49 SIT (z vključenim DDV),
21,034.044,70 SIT (z vključenim 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. 8. 2003.
Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
Št. 51/03
Ob-100212
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: antikorozijska zaščita
cevovodov primarnega hladilnega sistema in cevovodov kondenzacije TA1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji, skupaj 100 točk. Izbran je kandidat z najvišjim doseženim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Obrtna zadruga Novoplesk z.o.o., Kersnikova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,596.357,87
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,888.866,50 SIT, 1,596.357,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003, Ob-86596.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-100225
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-96-09.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za obstoječe stanovanjske objekte v Kosezah:
niz C, E, G.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: elementi pogajanj so bili:
ponudbena vrednost, podizvajalci, roki izvedbe pogodbenih obveznosti, način obračunavanja in plačevanja opravljenih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 96,129.006,41
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 35101-20/03-47/03
Ob-100226
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj,
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno –
obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo Osnovne šole Goriče, Naselje
Goriče, 4204 Golnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbinec GIP gradbeništvo, d.o.o. Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 96,093.400,49
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 122,098.301,41 SIT, 96,093.400,49
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 4. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Mestna občina Kranj
Št. 11/03
Ob-100260
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in več dela pri
gradnji kanalizacije in vodovoda v VS
9/4 Novo Lanišče v Občini Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska c.
56, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,847.394,90
SIT (brez DDV).
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: osnovna pogodba za “Gradnjo kanalizacije in vodovoda v VS 9/4 Novo Lanišče
v Občini Škofljica“ (št. CP-1663/00 z dne
18. 3. 2002) v višini 63,808.983,33 SIT
(brez DDV) je bila sklenjena med Občino
Škofljica in SCT d.d., Ljubljana. Sklenjen je
bil aneks k pogodbi, aneks št. 1 z dne
19. 8. 2002 (prenos investitorstva). Zaradi
dodatnih in več del, katerih naročnik je bila
Občina Škofljica in ki jih v osnovnem razpisu (katerega je izvedla Občina Škofljica) ni
bilo, je potrebno skleniti aneks št. 2.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Ob-100276
1. Naročnik: Ljudska univerza Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Slomškova 33,
9000 Murska Sobota.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija in rekonstrukcija z delno nadzidavo dela obstoječega poslovnega objekta, Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolinka Inženiring Beltinci, Proizvodno trgovska zadruga z.o.o.,
9231 Beltinci, Mladinska 12.
7. Pogodbena vrednost: 37,378.421,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,158.966,47 SIT, 37,378.421,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2003.
Ljudska univerza Murska Sobota
Št. 404-01-51/2003
Ob-100281
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: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova instalacij v nadstropjih Kemijskega inštituta v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komin inženiring d.o.o.,
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 233,131.064
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 260,287.276,26 SIT, 233,131.064 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19-21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89128.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 09/03
Ob-100284
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje,
e-mail:
vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310.
3. Datum izbire: 23. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja – izvedba gradbenih del ob odpravah napak na
cevovodih (vodovod in kanalizacija) in
izvedba osnovnih montažerskih del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje pogojev: ponudnik mora biti davčni zavezanec, vpisan v
register zavezancev za davek na dodano

vrednost, sposoben mora biti izvesti vsa dela iz popisa, imeti mora ustrezne reference,
kadrovsko strukturo, tehnično opremljenost,
odzivni čas 1 dan, upoštevati določila varstva pri delu, merilo: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Polak, Polak Gabriel, s.p., Primož 34a, 3230 Šentjur pri
Celju.
7. Pogodbena vrednost: letna pogodba.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po omejenem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/03
Ob-100294
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 300-99-59 in faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: postavitev informacijskega portala na AC A1 odsek 0030
meja Avstrija–Šentilj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ELSA d.o.o., Šlebingerjev breg 15, 9250 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 38,160.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,800.000 SIT, 38,160.000 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: 8. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 352-06-25/02-503
Ob-100317
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/749-29-62, faks
02/748-29-98, e-mail: okolje@ptuj.si.
3. Datum izbire: 18. 7. 2003 – datum
odločitve naročnika.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji – III.
etapa.
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5. Merila za dodelitev naročila: na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 je naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila brez dodelitve naročila, ker je pridobil le eno pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost del: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4, 1 pravilna in 3 nepravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 14. 3.
2003, Ob-90084.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 13/03
Ob-100342
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89 h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovodnega sistema industrijske cone Čiginj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok plačila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Soča VGP d.d. Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 42,428.366,74
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,041.689 SIT, 42,428.366,74 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: 11. 8. 2003.
Komunala Tolmin
Javno podjetje d.d.
Št. 30/03
Ob-100345
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-30, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: intervencijska strojna
dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju naročnika, Mestna občina Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
75%;
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– reference na področju intervencijskih
strojnih del na vročevodnem in parovodnem
omrežju – 10%;
– reference na področju strojnih del pri
izgradnji vročevodnega in parovodnega
omrežja – 10%;
– garancijska doba – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Slovenčeva 15c, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: klasični vročevod od 24.630 SIT do 436.000 SIT za tekoči meter glede na dimenzijo cevi; predizolirani vročevod od 21.480 SIT do
254.000 SIT za tekoči meter glede na dimenzijo cevi.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: klasični vorčevod: od 28.700 SIT do
580.000 SIT za tekoči meter glede na dimenzijo cevi; od 24.630 SIT do 436.000
SIT za tekoči meter glede na dimenzijo cevi;
predizolirani vročevod: od 23.500 SIT do
295.000 SIT za tekoči meter glede na dimenzijo cevi, od 21.480 SIT do 254.000
SIT za tekoči meter glede na dimenzijo cevi.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91355. Pogodba z izbranim izvajalcem je sklenjena za dobo dveh let.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Občina Ormož

ZJN-15.S

Št. 3350-11/2001/76-0411 Ob-100114
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in Ministrstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 1. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava študije z naslovom “Študija upravičenosti
vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena ponudbe – od 1 do 45 točk;
– kakovost ponudbe (projektni pristop,
usposobljenost planiranega vodje projekta,
urejenost poslovanja) – od 0 do 25 točk;
– reference – od 0 do 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: skupina ponudnikov z
glavnim ponudnikom Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, Jamova 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,856.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,169.901 SIT brez DDV in
29,880.000 SIT brez DDV.

Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 640-49/2003 7 10
Ob-100111
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz šolskih otrok za šolsko leto 2003/2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ni bil izbran noben izvajalec.
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: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Ob-100113
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, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 20. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovalne
storitve – 1 A št. kat. 6 a – zavarovanje
premoženja in oseb.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.,
OE Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
454,230.535 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 454,230.535 SIT, 454,230.535 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na osnovi mnenja Urada za javna
naročila oddaja po 2. točki 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z dne 6. 12.
2002, Ob-82913.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2003.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
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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: 5. 8. 2003.
Ministrstvo za promet in
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 1/2003
Ob-100221
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 8. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniške sistemske strojne, programske in periferne opreme v obdobju
2003 – 2006, zajete v 9 sklopov:
1. sklop: vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– UPS-i,
– SAN oprema,
– komunikacijska oprema,
– sistemska programska oprema;
2. sklop: vzdrževanje strateške opreme II:
– osebni računalniki v ambulantah (ZIS),
– čitalci zdravstvenih kartic,
– sistemska programska oprema;
3. sklop: vzdrževanje strateške opreme III:
– tiskalnika HPLJ 8100N, Printronix
P5010;
4. sklop: vzdrževanje druge računalniške opreme:
– osebni računalniki v upravi ZDM in
upravah OE ZDM,
– prenosni računalniki,
– sistemska programska oprema,
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– InkJet tiskalniki,
– scannerji,
– ostalo (zvočniki…);
5. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme I;
6. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme II;
7. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme III;
8. sklop: preventivno vzdrževanje druge
računalniške opreme;
9. sklop: tehnična podpora strateške
opreme I.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: le ena ponudba je pokrivala
vseh 9 sklopov. Merilo celovitosti ponudbe
ni prišlo do izraza, zato bo naročnik pripravil nov razpis.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pripravil nov razpis –
predvidoma v mesecu septembru.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, Ob-95245.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 02/2003
Ob-100123
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
35, 1505 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje
za implementacijo novega kapitalskega
sporazuma (New Basel Capital Accord).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: od treh prispelih ponudb je
bila popolna samo ena ponudba, zato razpis skladno s prvim odstavkom 76. člena
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00), ni uspel.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 13. 6. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 6. 2003.
Banka Slovenije
Št. 402-04-3/2003
Ob-100202
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
RS.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel.
01/478-18-00,
faks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: leasing
opreme kletnih arhivov za vladne službe v poslovnem objektu na Tržaški 21
v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Trevis d.o.o., Slovenčeva
93, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,714.706,40
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,599.116 SIT z DDV; 10,714.706,40
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: 7. 8. 2003.
Servis skupnih služb Vlade RS

Št. 462-02/98-12/2003/0431-001 Ob-100208
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena za posamezno lokacijo;
– oddaljenost ponudnika od posamezne lokacije.
Merilo pod prvo alineo “ponudbena cena“ je predstavljala 85% vrednosti. Merilo
pod drugo alineo “oddaljenost ponudnika
od posamezne lokacije“ pa je predstavljala
15% vrednosti.
Cena za posamezno lokacijo se je preračunala v točke po naslednji formuli:
cena za posamezno lokacijo =
(minimalna cena za posamezno lokacijo x 100)/(ponujena cena za posamezno
lokacijo)
Najnižja cena je dobila največje število
točk.
Ponudnik je prejel:
– za oddaljenost od posamezne lokacije
do 10 km 100 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 11 do 20 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 21 do 30 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 31 do 40 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 40 km 0 točk.
Vir iz katerega so se določile razdalje med kraji je bila internet stran AMZS, in
sicer:
http://www.amzs.info/razdalja.asp?id_pdr=1&id_pdg=14).
Za izvedbo preventivnih zdravstvenih
pregledov na lokacijah Jesenice, Krško,
Ljubljana, Maribor in Ravne na Koroškem in
preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, naročnik ni pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb, zato v skladu s prvim odstavkom 76. člena Zakona o javnih naročilih, za
izvedbo teh preventivnih zdravstvenih pregledov ni mogel izbrati nobenega od ponudnikov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za lokacijo Murska Sobota je bil izbran ponudnik Zdravstveni dom
Murska Sobota, za lokacijo Celje ponudnik
Zdravstveni dom Velenje, za lokacije Nova
Gorica, Sežana in Ilirska Bistrica ponudnik
Specialistična ordinacija medicine dela, prometa in športa dr. Darja Starc Prelc, Sežana, za lokacijo Koper pa ponudnik Zdravstveni dom Koper.
7. Pogodbena vrednost:
– za
lokacijo
Murska
Sobota
5,475.464,50 SIT,
– za lokacijo Celje 3,407.655 SIT,
– za lokacijo Nova Gorica 2,229.549
SIT,
– za lokacijo Sežana 2,664.589 SIT,
– za lokacijo Ilirska Bistrica 2,307.860
SIT,
– za lokacijo Koper 5,361.575 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: Zdravstveni dom Koper 30.000 SIT.
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9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
lokacijo
Murska
Sobota
5,475.464,50 SIT, 5,475.464,50 SIT,
– za lokacijo Celje 4,249.070 SIT,
3,407.655 SIT,
– za lokacijo Nova Gorica 2,976.687
SIT, 2,229.549 SIT,
– za lokacijo Sežana 3,564.250 SIT,
2,664.589 SIT,
– za lokacijo Ilirska Bistrica 3,155.521
SIT, 2,307.860 SIT,
– za lokacijo Koper 5,717.514 SIT,
5,361.575 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: 7. 8. 2003.
Carinska uprava Republike
Slovenije
Generalni carinski urad
Št. 3161-126/2003
Ob-100219
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije.
2. Naslov naročnika: Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
e-pošta: info.aure@gov.si.
3. Datum izbire oziroma odločitve o oddaji: 25. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: naročilo storitev obsega izvedbo projekta “Energetsko svetovanje za občane – ENSVET“ za
leto 2003/2004 oziroma za obdobje 12
mesecev. Glavna aktivnost so konkretni nasveti s pisnimi poročili občanom, medtem
ko izvajalec opravlja vodenje projekta in
strokovni nadzor izvedbe aktivnosti v mreži
energetsko svetovalnih pisarn, ki je organizirana v 34 krajih po celi Sloveniji. Izvedba
aktivnosti svetovalne mreže, ki so sestavni
del naročila in v skladu s končnim dogovorom v postopku s pogajanji med naročnikom in ponudnikom, mora biti v skladu s
Poslovnikom o delovanju energetsko svetovalne mreže ENSVET. Rok izvedbe naročila
je 31. 5. 2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izvedel postopek oddaje naročila s pogajanji brez predhodne objave in o tem postopku pridobil
mnenje
Urada
za
javna
naročila
041-43/2003 z dne 27. 6. 2003, iz razloga, ker lahko zaradi objektivnih razlogov
konkretno naročilo izpolni le določen izvajalec storitev. Naročnik je za to naročilo predhodno izvedel javni razpis po odprtem postopku in ugotovil, da je bila tedaj pridobljena samo ena ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeni inštitut – ZRMK
d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: je v postopku
s pogajanji dogovorjena med naročnikom in
ponudnikom (brez DDV) 74,565.027,95
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.

Št.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost ponudbe pred pogajanji (brez
DDV) 74,565.027,95 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: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 14/03
Ob-100261
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna c. 90,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100; faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovni
nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode za l. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 3. točke
110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,664.528 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
mora, skladno s Pravilnikom o zdravstveni
ustreznosti pitne vode (Uradni list RS, št.
47/97 in spremembe 7/00), zagotavljati
stalni strokovni nadzor zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe na
sistemih, s katerimi upravlja. Po cit. Pravilniku je za izvajanje nadzora zdravstvene
ustreznosti in varnosti vodooskrbe pooblaščen območni zdravstveni zavod, to je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana (IVZ-RS). Glede
na pozitivno zakonodajo in akt o ustanovitvi
javnega zavoda je IVZ edini pristojen opravljati tovrstne storitve in razpolaga s potrebnimi laboratorijskimi, kadrovskimi in strokovnimi zmogljivostmi.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Št. 44/2540/2003
Ob-100271
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: RTP Divača
– izgradnja transformacije 400/110 kV
– elektromontažna dela.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), plačilni pogoji (5%), s strani naročnikov potrjene in ocenjene reference izvajalca za tovrstna dela v 400/110 kV stikališčih
v zadnjih petih letih (25%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C&G, d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 64,133.597,95
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 60,500.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,841.316,66 SIT, 64,133.597,95 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 34 z dne 6. 5.
2002, Ob-68451.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Št. 66/2455/2003
Ob-100274
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Datum izbire: 23. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: obdelava
podatkov laserskega snemanja DV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C&G, d.o.o. Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
115,917.971,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 404-01-42/2003
Ob-100282
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: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za
Srednjo ekonomsko šolo Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 40%, reference ponudnika 30%, mednarodne in domače nagrade odgovornega projektanta na
področju arhitekture 15%, pridobitev certifikata ponudnika za standard ISO 9001 15%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunaprojekt, družba za
projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d., Partizanska 3-5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,855.785,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,748.000 SIT, 21,600.000 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: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 404-01-44/2003
Ob-100283
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: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in tehnične dokumentacije za II.
gimnazijo Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 40%, reference ponudnika 30%, mednarodne in domače nagrade odgovornega projektanta na
področju arhitekture 15%, pridobitev certifikata ponudnika za standard ISO 9001 15%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 31,776.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,640.000 SIT, 29,855.046 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: 8. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 640-50/03
Ob-100351
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 21. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža opreme za Osnovno šolo Podgorci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,044.751,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,173.070 SIT, 15,044.751,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Občina Ormož

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
Ob-100205
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100,
faks 01/43-72-070, e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. Opis projekta: javni anonimni enostopenjski državni natečaj za arhitektonsko in projektno rešitev otroško-terapevtskega oddelka, novega vhoda in
ureditev okolice z letno šolo hoje.
4. Število udeležencev: 6.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečeja: podeljene nagrade in odkupi:
1. Prvo nagrado prejme elaborat pod šifro: 79277.
Avtorji: Rok Bogataj, univ. dipl. inž. arh.,
Miha Dešman, univ. dipl. inž. arh., Eva Fišer Berlot, univ. dipl. inž. arh., Vlatka
Ljubanović, univ. dipl. inž. arh., Katarina Pirkmajer Dešman, univ. dipl. inž. arh.
Sodelavci: prostorski prikazi: Marko Coloni, abs. arh., zasnova konstrukcije Franc
Žugel, univ. dipl. inž. grad., ocena investicije Irena Bele.
2. Zvišano drugo nagrado prejme elaborat pod šifro: 42806.
Avtorji: odgovorni vodja projekta Tomaž
Verbole, univ. dipl. inž. arh., avtor arhitekturne rešitve Damjan Holc, univ. dipl. inž.
arh., avtorica zunanje ureditve Darja Matjašec, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Sodelavci: Gregor Gašperšič, abs. arh.,
Majda Šmon, grad. teh., promet Gašper
Blejec, univ. dipl. inž. grad., statika Miran
Pezdirc, univ. dipl. inž. grad., električne napeljave Bojan Mikolič. univ. dipl. inž. el.,
strojne inštalacije Mitja Lenassi, univ. dipl.
inž. str., konsultantka mag. Maja Simoneti,
univ. dipl. inž. kraj. arh.
3. Zvišan odkup prejme elaborat št. 5 –
šifra: 55555.
Avtorji: ARHE d.o.o., arhitektura Miliš
Florjančič, univ. dipl. inž. arh., dr. Matej
Blenkuš, univ. dipl. inž. arh., krajinska arhitektura dr. Ana Kučan, univ. dipl. inž. kra.
arh., medicinska tehnologija Nevenka Sedej, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci: Blaž Rupar, udistr. abs. arh.,
Nataša Slokar, abs. arh., Katarina Štok,
abs. arh., konstrukcija Anton Berce, univ.
dipl. inž. grad., strojne inštalacije Miran Poljšak, univ. dipl. inž. str., elektro inštalacije
Tomi Križaj, univ. dipl. inž. ele.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: razstava vseh natečajnih je bila takoj
po zaključku žiriranja v času med 14. in
30. julijem 2003 v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo.
9. Datum in številka objave javnega natečaja: Uradni list RS, št. 37 z dne 18. 4.
2003.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 4. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Podelitev koncesij
Sprememba
Št. 141-01-2/2003
Ob-100268
Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Črnomelj iz 2. korespondenčne seje
izvedene po telefonu v dneh 6. in 7. 8.
2003 objavlja Občina Črnomelj spremembo javnega razpisa za podelitev koncesije
za opravljanje patronaže in nege na domu
na območju Občine Črnomelj za 0,5 tima –
objavljen v Ur. l. RS, št. 66-67 z dne 11. 7.
2003, Ob-97912, ki se spremeni in se pravilno glasi:
1. Župan Občine Črnomelj objavlja javni
razpis za podelitev koncesije za opravljanje
patronaže in nege na domu na območju
občin Črnomelj in Semič za 0,75 tima.
2. Točka 3. se pravilno glasi: izbira kandidata za podelitev koncesije za opravljanje
patronaže in nege na domu na območju
občin Črnomelj in Semič za 0,75 tima.
3. Točka 4. se pravilno glasi: območje
občin Črnomelj in Semič.
Občina Črnomelj

Javni razpisi
Razveljavitev
Ob-100206
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje dimnikarske dejavnosti na območju Občine Naklo, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 49-51 z dne 30. 5. 2003,
Ob-94688, se razveljavi.
Občina Naklo
Obvestilo o zaključku
javnega razpisa
Ob-100273
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov v Republiki Sloveniji za leto
2003, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003, Ob-94065,
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se z dne 18. 8. 2003 zapira zaradi razdelitve oziroma porabe razpoložljivih sredstev.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-100262
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
objavlja Republika Slovenija, Servis skupnih
skužb vlade
sklep o izboru
Naslov: Komponenta 2: Prenova mejnih
prehodov Metlika, Rogatec, Slovenska vas.
Lokacija: Metlika, Rogatec, Slovenska
vas, Slovenija.
1. Št. objave: UL RS No. 31/2003;
Ob-90907, Ob-90908.
2. Datum objave razpisa: 28. 3. 2003.
3. Število in naziv posameznih sklopov:
Trije sklopi:
1. sklop: mejni prehod Metlika,
2. sklop: mejni orehod Rogatec,
3. sklop: mejni prehod Slovenska vas.
4. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
mejni
prehod
Metlika:
1,397.785,09 EUR,
2. sklop: mejni prehod Rogatec:
511.888 EUR,
3. sklop: mejni prehod Slovenska vas:
334.936,63 EUR.
5. Datum izbora: 29. 5. 2003.
6. Število prejetih ponudb: šest.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
1. sklop: mejni prehod Metolika: SCT
d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
2. sklop: mejni prehod Rogatec: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
3. sklop: mejni prehod Slovenska vas:
Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-100263
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementaion of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint Services of the
Government of the Republic of Slovenia,
announce
Works Contract Award Notice
Component 2: Construciton of Border
Crossing Posts Metlika, Rogatec and
Slovenska vas SI 0107,01.02
Location – Metlika, Rogatec and
Slovenska vas, Slovenia.
1. Publication reference OG RS No.
31/2003; Ob-90907, Ob-90908.

Št.

2. Publication date of the procurement
notice: 28th March 2003.
3. Lot number and lot title.
Three lots:
1. lot: Construction of Border Crossing
Post Metlika,
2. lot: Construcition of Border Crossing
Post Rogatec,
3. lot: Construction of Border Crossing
Post Slovenska vas.
4. Contract value
Lot 1: BCP Metlika: 1,397.785,09 EUR,
Lot 2: BCP Rogatec: 511.888 EUR,
Lot 3: BCP Slovenska vas: 334.936,63
EUR.
5. Date of award of the contract: 29. 5.
2003.
6. Number of tenders received: six.
7. Name and address of successful tenderer:
Lot 1: BCP Metlika: SCT d.d., Slovenska
cesta 6, 1000 Ljubljana,
Lot 2: BCP Rogatec: Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Lot 3: BCP Slovenska vas: Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Joint Services of the Government
Št. 404-03-42/2003
Ob-100313
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) ter Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (Ur. l. RS
– MP, št. 7/03), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Španijo za obdobje od 2004 do 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja slovenskih in španskih raziskovalcev) v okviru skupnih slovensko-španskih
projektov v obdobju 1. 1. 2004 do 31. 12.
2005 (kratki obiski do 14 dni, dolgi obiski
od enega do dveh mesecev).
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo sofinanciralo
obiske v naslednji višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Kraljevini Španiji,
– stroške bivanja v domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za španske raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji (kratki obiski do 14 dni),
– stroške bivanja v domu podiplomcev
in 400 evrov mesečno, v tolarski protivrednosti (za namene dnevnic) za španske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
(dolgi obiski – od enega do dveh mesecev).
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Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja v Kraljevini Španiji in prevoznih stroških španskih partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije sofinancirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. in/ali 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega
razvoja in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno-tehnološke projekte (obvezno pri vseh navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja predvidenih raziskav;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju (zlasti ekonomiji) in humanistiki;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave.
5. Vloga za sofinanciranje v 2 izvodih
mora vsebovati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih, ter njihove reference;
b) kratka življenjepisa slovenskega in
španskega vodje projekta, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta;
c) opis projekta;
d) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja);
e) pregled predlaganih obiskov za 2 leti.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu, to je
skupni slovensko-španski komisiji za znanstveno in tehnološko sodelovanje, pripravi imenovani slovenski del navedene komisije, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov
raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost in/ali
aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za
vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne
skupine, vključenost mladih raziskovalcev in
izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, na podlagi obligatorne
izbire skupne slovensko-španske komisije
za znanstveno-tehnološko sodelovanje.
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7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 milijonov SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na
sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je dve leti. Predvideni rok začetka
izvajanja projektov je januar 2004.
9. Slovenski in španski nosilec morata
vložiti prijavi v dogovorjenem roku.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo v letih 2004 in 2005“, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
vlagatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Marjetica Primožič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti, ne glede na način
prenosa, v glavno pisarno Ministrstva RS za
šolstvo, znanost in šport, do vključno torka,
7. oktobra 2003, do 15. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, v petek, 10. oktobra 2003.
14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
predvidoma januarja 2004.
15. Španski partner mora prav tako oddati prijavo pristojnemu španskemu organu, ki je Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Španije (Ministerio de Asuntos
Exteriores, Atocha 3, 288012 Madrid).
16. Podrobnejše informacije: razpisna
dokumentacija bo po objavi tega javnega
razpisa objavljena tudi na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro, pri Danijeli Šinkovec, MŠZŠ RS,
Trg OF 13, tel. 01/478-46-76. Dodatne
informacije: Marjetica Primožič, tel.
478-47-15, elektronska pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Št. 40308/06/03
Ob-100285
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92 in 86/02),
objavlja Občina Škofljica
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti na območju
Občine Škofljica
1. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Škofljica, ki se
podeljuje za obdobje sedmih let.
2. Javnega razpisa se lahko udeležijo
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 9/92 in 86/02), pogoje za opravljanje
zasebne zdravstvene dejavnosti iz 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 9/92 in 86/02).
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3. V primeru, da se bo na razpis prijavilo
več kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo za kandidate pridobljeno
dodatno strokovno mnenje Lekarniške zbornice Slovenije glede izpolnjevanja kriterijev
za določanje prednostnega reda kandidatov za pridobitev koncesije, ki so bili sprejeti na seji upravnega odbora Lekarniške zbornice Slovenije dne 7. 11. 1997.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev se pošljejo v zaprti
ovojnici v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, z oznako: “Lekarniška koncesija – Ne odpiraj“.
5. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po pridobitvi soglasij iz 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92 in 86/02).
6. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba s katero se urejajo medsebojna
razmerja v zvezi z opravljanjem koncesijske
lekarniške dejavnosti.
7. Obrazce za vlogo in dodatne informacije lahko kandidati dobijo na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica; kontaktni osebi Lorena Goričan in Jože Kastelec, tel. 01/36-66-311.
Občina Škofljica
Št. 403-200/2003
Ob-100314
Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Območna obrtna zbornica Ajdovščina na podlagi Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava (Ur. l. RS, št. 57/03) ter
Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2003 (Ur. l. RS, št. 17/03), Odloka o
proračunu Občine Vipava za leto 2003 (Ur.
l. RS, št. 36/03) in sklepa upravnega odbora Območne obrtne zbornice Ajdovščina
z dne 21. 5. 2003 objavlja
javni razpis
za dodelitev posojil s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje in
razvoj malega gospodarstva v občinah
Ajdovščina in Vipava
1. Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtne zbornice
Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje
obrestne mere za pospeševanje in razvoj
malega gospodarstva v občini Ajdovščina in
Vipava, ki se bodo dodelila v primeru, ko
pomoč predstavlja spodbudo za izvedbo
projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
2. Pogoji za dodelitev sredstev
2.1. Posojila se bodo odobrila za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme.
2.2. Upravičenci do posojila so:
– majhna podjetja (samostojni podjetniki, družbe z omejeno odgovornostjo),
– občani, ki so pri organu vložili vlogo za
priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– male gospodarske družbe, ki so na
pristojnem sodišču vložile zahtevo za vpis v
sodni register.

V primeru, da višina razpisanih sredstev
ni porabljena v celoti, se sredstva lahko
dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v
Občini Ajdovščina niti v Občini Vipava,
vendar investirajo na območju ene izmed
občin.
3. Merila za dodelitev sredstev
Posojila se bodo prednostno dodeljevala
prosilcem, ki bodo poleg pogojev poslovne
banke izpolnjevali naslednje kriterije:
Zap.
št.

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

Ocenjevalni kriteriji

zaposlitev brezposelnih oseb,
ki spadajo v skupino težje
zaposlivih oseb
prva zaposlitev oseb z višjo in
visoko izobrazbo
višina lastnega vložka prosilca
vlaganja v dejavnosti, ki niso
suficitarne
vlaganja v dejavnosti, ki so
energetsko varčne in ne
onesnažujejo okolja
vlaganja v investicije z visoko
stopnjo donosnosti

Najvišje možno
št. točk

10
10
20
20
20
20

V primeru enakovrednih vlog za pridobitev posojila, se bo pri dodelitvi upošteval
vrstni red oddaje popolne vloge.
4. Višina sredstev za dodelitev posojil s
subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava v letu 2003 je
628,752.511 SIT.
Sredstva za refundacijo obrestne mere:
Občina Ajdovščina – 16 mio SIT, Občina
Vipava – 2,5 mio SIT in Območna obrtna
zbornica Ajdovščina 1 mio SIT.
Odplačilna doba posojila: 5 let.
Subvencionirana obrestna mera: TOM +
1% letno.
Moratorij za odplačevanje posojila: do
1. 1. 2004.
Rok vračila in način vračila: po pogojih
poslovne banke.
Okvirna višina posojila za posameznega
prosilca je največ 10 mio SIT. Če razpoložljiva sredstva presegajo povpraševanje, se
lahko razdelijo ne glede na zgoraj navedeno višino.
Posojilna pogodba se bo sklepala med
posojilojemalcem in banko. Namensko porabo pridobljenega posojila bo preverjala
strokovna komisija in banka.
Višina posojila ne sme presegati 50%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10% skupne
posojilne mase.
Višina državne pomoči ne sme presegati 55% vrednosti upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški investicije so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov, namenjenih za
poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme,
Zgornja višina intenzivnosti pomoči ne
sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.
Prejemnik posojila poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni
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dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz
drugih virov.
5. Rok koriščenja posojila je od objave
razpisa do pokoriščenja celotne kreditne
mase oziroma najkasneje do 19. 12. 2003.
6. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi
posojila obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dneva oddaje popolne vloge. V primeru,
da prosilec odobrenega posojila ne prične
koristiti v roku treh mesecev od datuma prejema sklepa, izgubi pravico do koriščenja
sredstev in do ponovne prijave na razpis v
koledarskem.
7. Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu – vloga, ki jo lahko dvignejo na
tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, Ajdovščina, tajništvu Občine Vipava,
Glavni trg 15, Vipava ter na Območni obrtni
zbornici Ajdovščina, Prešernova 2a, Ajdovščina ali ga snamejo iz spletne strani
www.ajdovscina.si.
8. Pisne vloge z oznako: “Ne odpiraj,
Prijava na razpis – Dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Ajdovščina in Vipava“ in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti
ovojnici. Vloge morajo biti predložene na
naslov: Območna obrtna zbornica, Prešernova 2a, Ajdovščina od 19. 8. 2003 dalje
do najkasneje 14. 11. 2003 do 12. ure.
Občina Ajdovščina
Ob-100338
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
kredite, najete v letu 2003, za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš v Občini Vipava –
II. del
Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu
2003. V prenovo sodi tudi ureditev centralnega ogrevanja z zemeljskim plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu
2003 znaša 3,500.000 SIT.
Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero – II. del znaša 25,300.000 SIT.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je
3,000.000 SIT.
Obrestna mera za kreditojemalce je T +
2,15%.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo
izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih
določa Pravilnik o subvencioniranju obrestnih
mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo
in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu
št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
Splošni pogoji:

Št.

– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik stanovanjske hiše, ki jo
namerava prenavljati s kreditom, za katerega se prijavlja,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali
odločbo o priglašenih delih (lokacijsko informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju),
– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina
Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v
roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski
kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu Občine vsak delovni dan med 8. in 14. uro).
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa.
Prosilec skupaj z vlogo predloži:
– dokazilo o državljanstvu in dokazilo o
stalnem bivališču (kopija osebne izkaznice,
potnega lista, vozniškega dovoljenja),
– izjavo o številu članov družinske skupnosti,
– potrdilo o lastništvu objekta (zemljiškoknjižni izpisek) ali kupoprodajno pogodbo,
– podatke o skupnem bruto dohodku
prosilca v letu 2002 (podatke, ki se vpišejo
v napoved za odmero dohodnine),
– odločbo o invalidnosti (če uveljavlja ta
kriterij),
– gradbeno dovoljenje ali dovoljenje o
priglašenih delih oziroma lokacijsko informacijo (če gre za gradnjo ali adaptacijo),
– dokazilo, da gre za kulturni spomenik
(če gre za kulturni spomenik),
– dokazilo, da gre za gradnjo na temelju
starih hiš (če je zgrajena pred letom 1960),
če uveljavlja ta kriterij,
– podpisano izjavo, da ima neprimerno
stanovanje (opis razmer), če uveljavlja ta
kriterij,
– podpisano izjavo oziroma dokazilo, da
je prosilec brez stanovanja oziroma prvič
rešuje stanovanjski problem, če uveljavlja
ta kriterij,
– izjavo, da on oziroma njegovi družinski
člani niso kupili stanovanja po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91).
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 05/364-34-10 (Helena Kobal).
Občina Vipava
Ob-100156
Na podlagi načrta razvoja računalniško
podprtega informacijskega sistema družbe
objavlja investitor Aerodrom Ljubljana, d.d.
razpis
za dobavo, uvedbo in vzdrževanje
spletne strani družbe Aerodrom
Ljubljana, d.d.
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1. Naročnik: Aerodrom Ljubljana d.d.
2. Naslov naročnika: Zgornji Brnik 130a,
4210 Brnik – Aerodrom.
3. Opis in obseg gradnje: dobava, uvedba in vzdrževanje spletne strani družbe
Aerodrom Ljubljana d.d. – obseg in specifikacija del v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: Letališče Brnik.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: od oktobra 2003 do marca
2004.
6. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Aerodrom Ljubljana d.d. – Sektor za informatiko in organizacijo, Zg. Brnik 130a –
Mateja Perčič, tel. 04/20-61-555.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave vsak delovni dan med 9. in 12. uro po
predhodni najavi in predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, najkasneje do
1. 9. 2003.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije je 25.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), plačilo na TRR št.
10100-0029177110 odprt pri Banki Koper.
d) Zahtevana pojasnila v zvezi s ponudbeno dokumentacijo naj ponudnik pošlje izključno po elektronski pošti na naslov robert.rauch@lju-airport.si (predmet/subject:
Prenova spletne strani).
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 9. 2003 do
14. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov: Aerodrom
Ljubljana d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom ali osebno v vložišče družbe
na letališču Brnik.
8. Datum internega odpiranja ponudb: v
roku 5 delovnih dni od zadnjega dneva za
oddajo ponudb.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ocenjene vrednosti naročila in mora biti
veljavna še 30 dni po izteku roka veljavnosti
ponudbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 90 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– grafično oblikovanje,
– funkcionalnost rešitve,
– upravljanje spletnih vsebin (“Content
Management System“),
– tehnična izvedba,
– reference ponudnika,
– vzdrževanje,
– rok izvedbe.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Aerodrom Ljubljana d.d.
Ob-100158
Na podlagi načrta razvoja računalniško podprtega informacijskega sistema
družbe objavlja investitor Aerodrom Ljubljana, d.d.
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razpis
za dobavo, uvedbo in vzdrževanje
strojne in programske opreme sistema
elektronske pošte
1. Naročnik: Aerodrom Ljubljana d.d.
2. Naslov naročnika: Zgornji Brnik 130a,
4210 Brnik – Aerodrom.
3. Opis in obseg gradnje: dobava,
uvedba in vzdrževanje strojne in programske opreme sistema elektronske pošte –
obseg in specifikacija del v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: Letališče Brnik.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: od oktobra do decembra
2003.
6. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Aerodrom Ljubljana d.d. – Sektor za informatiko in organizacijo, Zg. Brnik 130a –
Mateja Perčič, tel. 04/20-61-555.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave vsak delovni dan med 9. in 12. uro po
predhodni najavi in predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, najkasneje do
1. 9. 2003.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije je 25.000 SIT (v ceni je vključen DDV),
plačilo na TRR št. 10100-0029177110 odprt pri Banki Koper.
d) Zahtevana pojasnila v zvezi s ponudbeno dokumentacijo naj ponudnik pošlje izključno po elektronski pošti na naslov brane.remskar@lju-airport.si (predmet/subject:
Prenova poštnega strežnika).
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 9. 2003 do 14. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti na naslov: Aerodrom
Ljubljana d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom ali osebno v vložišče družbe
na letališču Brnik.
8. Datum internega odpiranja ponudb: v
roku 5 delovnih dni od zadnjega dneva za
oddajo ponudb.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ocenjene vrednosti naročila in mora biti
veljavna še 30 dni po izteku roka veljavnosti
ponudbe.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še najmanj 90 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– pogarancijsko vzdrževanje,
– kompatibilnost z obstoječim sistemom.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Aerodrom Ljubljana d.d.
Ob-100269
Istrabenz d.d., Cesta Zore Perello Godina 2, Koper in IZS, Inženirska zbornica Sloveije, Jarška 10b, Ljubljana ter zanjo MSA,
Matična sekcija arhitektov, urbanistiov in
krajinskih arhitektov, Vegova 8, Ljubljana, v
sodelovanju s strokovnimi društvi Društvo
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arhitektov Obale, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije objavljata
izid
Javni anonimni regionalni
dvostopenjski anketno-idejni natečaj z
vabljenimi udeleženci za urbanistično
arhitekturno rešitev objektov in
odprtega prostora poslovno-trgovskega
centra “Levji Grad“ v Kopru
Žirija je podelila nagrade in odkupe naslednjim elaboratom:
1. nagrado elaboratu pod šifro 40612
Avtorji Vojteh Ravnikar, univ. dipl. inž.
arh., Matjaž Bolčina, abs. arh., Ernest Milčinovič, abs. arh., Teja Savelli, abs. arh.
Konzultanti Robert Potokar, univ. dipl.
inž. arh., Tomaž Jevšnikar, univ. dipl. inž.
el., Andrej Robič, univ. dipl. inž. str.
2. nagrado elaboratu pod šifro 17860
Avtorji urbanizma in arhitekture Sadar Vuga arhitekti d.o.o., projektna skupina: Jurij
Sadar, univ.dipl.inž.arh., Boštjan Vuga, univ.
dipl. inž. arh., Grad.Dip (AA), Tomaž Čeligoj, univ. dipl. inž. arh., Christian Feldkircher cand. arch., Tomaž Krištof, univ. dipl.
inž. arh., Aleksandar Lalić, univ. dipl. inž.
arh., Goran Rupnik, štud.
konstrukcija: ELEA IC d.o.o., projektna
skupina: Angelo Žigon, univ. dipl. inž.
gradb., Marjeta Gogala, univ. dipl. inž.
gradb., Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž.
gradb., Igor Lipanje, univ. dipl. inž. gradb.,
Uroš Grobelšek, abs. gradb.
prometna ureditev: Gašper Blejec, univ.
dipl. inž. gradb.
energijska in instalacijska zasnova mag.
Miha Praznik, univ. dipl. inž. str.
3. deljeno nagrado elaboratu pod šifro
21466
Avtorji: Aleš Prinčič, Boris Školaris, Tomaž Jelovšek, Boštjan Kikelj, Roberto Righi, Rebeka Bučinel
4. deljeno nagrado elaboratu pod šifro
10043
Avtorji: Bevk in Perović arhitekti: Matija
Bevk, univ. dipl. inž. arh., Vasa J. Perović,
MA BiA, Justin Bevk, univ. dipl. inž. arh.
Sodelavci Špela Jerin, univ. dipl. inž.
arh., Blaž Kandus, univ. dipl. inž. arh., Mojca Kocbek Vimos, univ. dipl. inž. arh., Vid
Možina, univ. dipl. inž. arh., Nika Prešern,
univ. dipl. inž. arh., Mitja Zorc, univ. dipl.
inž. arh.
odkup elaboratu pod šifro 96310
Avtor: Massimiliano Fuksas, architetto
Sodelavci F. Cibinel, R. Laurenti, D. Raplis, T. Yamaguchi, N. Cabiati, A. Marazzi,
L. Buonfrate, I. Joergensen, D. Marchetti
odkup elaboratu pod šifro 13996
Avtor: Boris Podrecca, o. univ. prof.
mag. arch.
Sodelavci: Alesio Coloni, dipl. inž., Tim
Linder, dipl. inž., Gregor Reichenberg, dipl.
inž., Alain Tisserand, dplg., Andrea Mikulajova, dipl. cand. arch.
Konzultanti Zivilngenieure ZT GmbH, Dunaj, konstrukcija, Thmberger&Kressmeier
ZiviltechnikergesmbH, Dunaj, garaže, TB
Käferhaus GmbH, Dunaj, Wolfgang Beyer,
Dunaj, vizualizacija.
Razstava vseh natečajnih je bila takoj po
zaključku žiriranja v času med 6. in 14. junijem 2003 v Pretorski palači v Kopru.

Vse ostale informacije o natečaju so razvidne iz razpisnega gradiva, zaključnega poročila ter predstavitve objavljene na spletni
strani http://www.arhiforum.com
Istrabenz d.d., Koper
IZS ter zanjo MSA

Javne dražbe
Delna razveljavitev
Št. 430-02-2/2003-16
Ob-100349
Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja v upravljanju Ministrstva za obrambo RS, je na 21.
izredni seji dne 30. 7. 2003 sprejela sklep
o delni razveljavitvi javne ponudbe, objavljene v Ur. l. RS, št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, Ob-95478. Razveljavitev se nanaša
v delu, ki se glasi na: dvosobno stanovanje št. 7 v prvem nadstropju na Tovarniški cesti 3b, v Ajdovščini (zasedeno),
v skupni površini 55,11 m2, za izhodiščno ceno 6,719.000 SIT.
Ministrstvo za obrambo
Ob-100109
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stavbnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), Letnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Ljutomer za leto
2003, ki ga je Občinski svet občine Ljutomer potrdil na seji dne 29. 4. 2003 in
sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer
št. 465-02-7/03-2422 z dne 6. 8. 2003,
Občina Ljutomer objavlja
javno dražbo
za prodajo komunalno urejenega
stavbnega zemljišča
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet prodaje: komunalno urejena
stavbna zemljišča v stanovanjski soseski S-3
v Ljutomeru:
– parc. št. 1752/2 travnik 3 v izmeri
361 m2, vlož. št. 1323 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1752/3 travnik 3 v izmeri
387 m2, vlož. št. 1323 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1752/4 travnik 3 v izmeri
391 m2, vlož. št. 1323 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1752/5 travnik v izmeri
394 m2, vlož. št. 1323 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1752/6 travnik 3 v izmeri
529 m2 in neplodno v izmeri 79 m2, vlož. št.
1323 k.o. Ljutomer.
Zemljišča so v skladu s Programskim
delom zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru (Ur. objave, št.
20/80, Ur. l. RS, št. 68/01) namenjena
gradnji vrstnih stanovanjskih hiš oziroma
t.i. “petorčka“.
Kupec je dolžan objekte zgraditi v roku
3 let od podpisa kupoprodajne pogodbe
(vključno s fasado).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Izklicna cena: 22,480.500 SIT.
Najnižji znesek višanja: 100.000 SIT.
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Kupnina se revalorizira z indeksom rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Stroški komunalne opreme ne vključujejo stroškov izvedbe priključkov objekta na
javno infrastrukturo.
Stroške pripravljalnih del (parcelacija in
cenitev zemljišč, objava dražbe) nosi prodajalec.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notar, overitev pogodbe, davek) in izdelave
projektne dokumentacije krije kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku
8 dni od izstavitve računa s strani Občine
Ljutomer. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje
za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.

Razpisi delovnih
mest
Št. 254/03
Ob-100133
Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja prosto uradniško delovno mesto:
sekretar – notranji revizor.
1. Kraj opravljanja dela: Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
sekretar – notranji revizor.
3. Delo se opravlja v nazivu: sekretar.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega ali drugega
svetovnega jezika,
– znanje dela z računalnikom,
– naziv državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor,
– državni izpit iz javne uprave.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o tem, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee te točke,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist (diploma,
pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma),
– potrdilo o pridobljenem nazivu državni
notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko za navedeno delovno mesto kandidira
tudi oseba, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da
bo v primeru izbora na delovno mesto na-
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6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražbo bo izvedena v četrtek dne 4. 9. 2003
ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v
kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez
obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 114, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-40.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:

– fizične osebe potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije,
– pravne osebe potrdilo o registraciji in
pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na
dražbi.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer

vedeni izpit opravila najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem finančno računovodskega poslovanja pri proračunskem uporabniku in
specialnimi znanji s področja notranjega revidiranja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja.
Rok za obveščanje o izbiri: kandidati bodo
o izbiri obveščeni predvidoma do 30. 9. 2003.
7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega
natečaja:
Andreja
Horžen,
01/478-24-89, od 10. do 12. ure.
Služba Vlade RS za
evropske zadeve, Ljubljana

Bohinjska Bistrica, razpisuje prosto delovno mesto:
hišnika za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Razpisni pogoji: IV. stopnja lesne ali kovinarske strokovne izobrazbe in vozniški izpit B kategorije.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Št. 44/2003
Ob-100209
Svet Centra za socialno delo Celje razpisuje na podlagi 19. člena Statuta Centra
za socialno delo Celje, tretjega odstavka
32. člena Zakona o zavodih ter 56. člena
Zakona o socialnem varstvu delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Celje.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je končal višjo ali visoko šolo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri;
– pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Mandat direktorja traja štiri leta. Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim opisom dosedanjega
strokovnega dela pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Center za socialno
delo Celje, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, z
oznako “za razpis“.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Celje
Ob-100230
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264

Ob-100278
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
svetovalca župana na oddelku za
pravne zadeve.
Poleg splošnih zakonskih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja ter pogojev za
imenovanje v naziv po ZJU, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– strokovni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Delovno razmerje bomo s kandidatom
sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov Občina Litija, Jerebova
14, 1270 Litija s pripisom “Razpis za svetovalca župana za pravne zadeve – ne
odpiraj“.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku petnajstih dni po izteku razpisa.
Občina Litija
Št. 654/03
Ob-100295
Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22, Izola-Isola, na
temelju sklepa sveta zavoda z dne 11. 8.
2003 razpisuje delovno mesto
direktorja.
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Kandidat mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– predložitev programa dela doma;
– znanje italijanskega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let. Rok prijave je osem dni po objavi
razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili in programom
se pošlje na naslov zavoda z oznako “za
razpis.
Dom upokojencev Izola
Št. 101-02-0044/2003-280 Ob-100296
Mestna občina Velenje objavlja prosto
delovno mesto
cestnega inšpektorja na podlagi 58.
in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
inšpektor.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo: inšpektor III, II, I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,
– najmanj 5 let del. izkušenj na področju
nizkih gradenj,
– znanje osnov op. sistema Windows 98
ali 2000, programa MS Office 97/2000,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji po 86., 87. in 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih.
5. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti
ob prijavi:

Druge objave
Št. 465-05-3/98-31
Ob-100120
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Ravne na
Koroškem št. 128 z dne 29. 5. 2003 objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 222/2 – stan. stavba v izmeri
92 m2, gosp. poslopje izmeri 38 m2 in dvorišče v izmeri 669 m2, pripisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 13, k.o. Preški vrh.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 3,493.727,30 SIT.
3. Pogoji razpisa in oblika, pod katerimi
morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
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– potrdilo o izobrazbi oziroma diplomo,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
kopijo delovne knjige,
– potrdilo o državljanstvu.
6. Rok za prijave: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 9 dni po objavi razpisa.
Z vsemi prijavljenimi kandidati bodo pred
izbiro opravljeni osebni razgovori. O izbiri
bomo kandidate obvestili v 30 dneh po izteku roka za prijavo.
7. Oseba, ki daje informacije o javnem
natečaju: Mestna občina Velenje, Zdenka
Gradišnik, tel. 03/89-61-680.
Mestna občina Velenje
Ob-100297
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednja uradniška delovna mesta v Sektorju
za upravne notranje zadeve:
1. višji svetovalec v oddelku za potne
listine in tujce
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne ali družboslovne
smeri, 5 let delovnih izkušenj, državni izpit
iz javne uprave, znanje enega svetovnega
jezika, tromesečno poskusno delo.
2. referent v oddelku za javni red
Pogoji: srednja izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne smeri, 6
mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, enomesečno poskusno delo.
3. referent v oddelku za promet
Pogoji: srednja izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali splošne smeri, 6
mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, enomesečno poskusno delo.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma iz-

Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako “Ponudba za nakup nepremičnine –
ne odpiraj“;
– ponudniki morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Ravne na Koroškem;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo);
– najemnik nepremičnine ima predkupno pravico;

pisek iz kazenske evidence, ki ni starejše
od 3 mesescev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu (v kolikor ga ima, sicer bo moral
izbrani kandidat izpit opraviti v roku enega
leta po sklenitvi delovnega razmerja).
Delovno razmerje bo z izbranimimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Pisne vloge z dokazili
posredujte v 15 dneh na naslov: Upravna
enota Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri
obvestili v 60 dneh po sprejemu sklepa.
Dodatne indformacije lahko dobite pri Bojani Mitrovič-Golob na tel 01/306-30-74.
Upravna enota Ljubljana
Ob-100318
Svet zavoda Mladinski kulturni center
Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
razpisuje delovno mesto za
direktorja.
Kandidati morajo imeti visoko stopnjo
izobrazbe, organizacijske sposobnosti in
delovati na področju dela z mladimi in biti
državljan Republike Slovenije. Direktor bo
imenovan za dobo štiri leta. Kandidati naj
pošljejo prijave skladno z veljavno zakonodajo in opisom dosedanjega dela, v osmih
dneh po objavi tega razpisa na naslov:
MKCD, Mačkovci 80, 1230 Domžale, z oznako “za razpis“. Zaželeno je, da kandidati
priložijo programske usmeritve za razvoj
centra, reference in morebitna dokazila o
neformalni izobrazbi. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Vsa vprašanja lahko naslovite na info@akumulator.org ali na tel. 031/657-775.
Svet zavoda
MKCD

– prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do podpisa pogodbe postopek prekine in razveljavi, ponudniki pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine.
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9.
2003 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
5. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi na Občini Ravne na
Koroškem, pri Bukovec Andreju, kateri je
na voljo tudi za dajanje podrobnejših informacij.
Občina Ravne na Koroškem
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Ob-100176
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana
objavlja na podlagi 29. in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javnega zbiranja ponudb
Kompleks učnih delavnic Šolskega centra Velenje. Skupna izmera je 3132 m2. V
zemljiški knjigi so nepremičnine vpisane pod
vl. št. 2780, parc. št. 2730/2 – poslovna
stavba, vl. št. 2898, parc. št. 2726/2 –
dvorišče, vl. št. 815, parc. št. 2727/3 –
dvorišče in parc. št. 2728/2 – zelenica,
vse k.o. Velenje.
Vrednost celotnega kompleksa učnih delavnic znaša 170,102.151 SIT. Izračun vrednosti je podal Venčeslav Svoljšak, sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke.
2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
3. Ponudbe se pošlje na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trg OF
13, Ljubljana, s pripisom: ˝ponudba za nakup učnih delavnic Šolskega centra Velenje-ne odpiraj!˝
4. Izklicna
cena
za
celoto
je
170,102.151 SIT.
Izračun vrednosti je podal Venčeslav
Svoljšak, sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala Komisija Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za
vodenje in nadzor postopkov prodaje premoženja (v nadaljevanju: komisija).
6. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko);
– ponujeno ceno;
– ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), priglasitveni list
(samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega
registra (pravne osebe) in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravna oseba).
7. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
8. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov, prav tako
lahko Vlada RS ali komisija kadarkoli do
sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi.
9. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku 7 dni po odobritvi Vlade RS.
10. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
11. Predpisane davčne dajatve na promet z nepremičnino in stroške v zvezi z vpisom v zemljiško knjigo plača kupec.
12. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni pisno
ali po telefaksu na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Urad za investicije, faks
01/24-41-268 (Boštjan Hočevar). Ogled
nepremičnine je možen po predhodni

Št.

najavi upravljalcu nepremičnine Šolski center Velenje.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
Urad za investicije
Št. 403-74/2003
Ob-100210
Na podlagi 56. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 12. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije
zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št.
68/03) in 50. člena Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v
občini Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98
in 68/03) Občina Jesenice objavlja
namero zagotavljanja izvajanja
gospodarskih javnih služb
za distribucijo in dobavo zemeljskega
plina in distribucije toplote ter graditev
in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in vročevoda v
Občini Jesenice na način vlaganja
javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava in javno povabilo za
vložitev vlog zainteresiranih oseb
1. Ime oziroma naziv in sedež vlagatelja
javnega kapitala: Občina Jesenice (v nadaljevanju: vlagatelj), Cesta maršala Tita 78,
4270 Jesenice.
2. Predmet objave namere: zagotavljanje
dejavnosti gospodarskih javnih služb distribucije in dobave zemeljskega plina in distribucije toplote ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina in vročevoda za celotno območje Občine Jesenice, razen obstoječih naprav znotraj poslovne
cone oziroma internega dvorišča bivše Železarne Jesenice (območje bo natančneje določeno v razpisni dokumentaciji) z vlaganjem
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava in povabilo k oddaji vloge o zainteresiranosti. Število odjemalcev zemeljskega
plina in toplotne energije, količina distribucije zemeljskega plina in toplotne energije ter
ostali tehnični podatki o sistemih so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji, ki jih mora v skladu s predpisi
izpolnjevati zainteresirana oseba:
– za izvajanje distribucije zemeljskega plina se lahko izbere fizična ali pravna oseba,
ki ima licenco za opravljanje distribucije in
dobave zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja ter ima zagotovljena potrebna sredstva v zvezi z zahtevano izgradnjo
omrežja za distribucijo plina in njegovo upravljanje in plačilom denarnega nadomestila za
uporabo omrežja. Izvajalec mora imeti tudi
zagotovljen dostop do prenosnega omrežja,
– za izvajanje distribucije toplote – dobavitelja se lahko izbere fizična ali pravna oseba, ki ima licenco za distribucijo in dobavo
toplote za daljinsko ogrevanje in ima zagotovljena potrebna sredstva v zvezi z zahtevano izgradnjo omrežja za distribucijo toplote
in njegovo upravljanje in plačilom denarnega
nadomestila za uporabo omrežja ter ima zagotovljene proizvodne naprave za dolgoročno proizvodnjo načrtovanih količin toplotne
energije, v skladu s področno zakonodajo.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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4. Višina in vrsta javnega kapitala, ki ga
bo občina vložila v dejavnosti izbranih zainteresiranih oseb:
– pravica uporabe omrežja zemeljskega plina v knjigovodski vrednosti
304,863.969,01 SIT na dan 31. 5. 2003,
po ceni, ki jo bo do sklenitve pogodbe
ocenil sodno zapriseženi cenilec in pravica dograditve in uporabe novozgrajenega
plinovodnega omrežja,
– pravica uporabe vročevodnega omrežja
v knjigovodski vrednosti 852,720.446,60 SIT
na dan 31. 5. 2003, ki jo bo do sklenitve
pogodbe ocenil sodno zapriseženi cenilec in
pravica dograditve in uporabe novozgrajenega omrežja in pravica uporabe novega vročevodnega omrežja v poslovni coni (od profila 1
(Lesnine) do jaška E (kotlarne)), katerega vrednost bo potrjena ob tehničnem prevzemu.
5. Oblika vlaganja javnega kapitala: pogodba o vlaganju javnega kapitala ali skupna pogodba o vlaganju javnega kapitala.
6. Način vlaganja javnega kapitala: vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava, pri čemer postane oseba zasebnega prava izvajalec javne gospodarske službe za čas trajanja pogodbe.
7. Obdobje za katero se vlaga javni kapital: 30 let od podpisa pogodbe o vlaganju.
8. Način vračila javnega kapitala: brezplačno vračilo pravice uporabe celotnega
plinovodnega in vročevodnega omrežja na
območju Občine Jesenice, v brezhibnem
tehničnem in obratovalnem stanju.
9. Pravice in obveznosti glede objektov, zgrajenih z javnim kapitalom: vlagatelj
ostaja lastnik celotnega plinovodnega in
vročevodnega sistema na območju Občine Jesenice.
10. Pravice in obveznosti vlagatelja do
vloženega javnega kapitala in upravljanja:
so določene v razpisni dokumentaciji.
11. Pravice in obveznosti izvajalca do
uporabe in razpolaganja z vloženim javnim
kapitalom: so določene v razpisni dokumentaciji.
12. Vrsta in pogoji zagotavljanja in uporabe storitev:
– distribucije zemeljskega plina: izvajalec je dolžan oskrbovati vse vrste uporabnikov. Izvajalec mora imeti licenco za opravljanje distribucije in dobave zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja
ter zagotovljena sredstva za zahtevano distribucijo zemeljskega plina, upravljanje, vzdrževanje in izgradnjo omrežja ter plačilo denarnega nadomestila, vse v skladu s sprejetim področnim odlokom,
– distribucije toplote: izvajalec je dolžan oskrbovati vse vrste uporabnikov. Izvajalec mora imeti licenco za distribucijo in
dobavo toplote za daljinsko ogrevanje in
ima zagotovljena potrebna sredstva v zvezi
z zahtevano izgradnjo omrežja za distribucijo toplote in njegovo upravljanje ter plačilo denarnega nadomestila za uporabo
omrežja, vse v skladu s sprejetim področnim odlokom.
13. Predviden način financiranja distribucije zemeljskega plina in distribucije toplote:
financiranje v celoti zagotovi ponudnik.
14. Predvideni način financiranja dograditve omrežja zemeljskega plina in vročevodnega omrežja: financiranje zagotovi ponudnik ob soudeležbi odjemalcev.
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15. Čas trajanja obveznosti distribucije
zemeljskega plina in toplote: 30 let od podpisa pogodbe.
16. Razmerje izvajalca do odjemalcev
distribucije zemeljskega plina oziroma daljinskega ogrevanja: izvajalec je dolžan zagotoviti
neprekinjeno izvajanje javne službe in brez razlikovanja in pod enakimi pogoji omogočiti odjemalcem dostop do storitev javne službe. Podrobneje je razmerje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji, v skladu s sprejetimi odloki.
17. Posebne zahteve občine do izvajalca distribucije zemeljskega plina in toplote:
– izvajalec je dolžan iz JKP Jeko-In,
d.o.o., Jesenice, v skladu z 73. in 74. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS,
št. 42/02) prevzeti delavce, zaposlene v
Sektorju Zemeljski plin (2 delavca), Sektorju Kres (14 delavcev) ter 4 delavce ostalih
strokovnih služb,
– izvajalec je dolžan od JKP Jeko-In,
d.o.o., Jesenice, odkupiti vsa tista osnovna
sredstva, ki so za te dejavnosti nujno potrebna. Višina in vrsta teh osnovnih sredstev
so razvidna iz razpisne dokumentacije,
– izvajalec je dolžan z JKP Jeko-In,
d.o.o., Jesenice, skleniti najemno pogodbo za poslovne prostore, skupaj z opremo,
in sicer za poslovne prostore na Industrijski
1a in Titovi 49, ki so v lasti javnega podjetja. Trajanje najemne pogodbe in najemnina
sta določena v razpisni dokumentaciji,
– cena za zemeljski plin in toplotno energijo mora biti enaka ali nižja, kot je veljala
na dan 1. 7. 2003, V razpisni dokumentaciji
so določeni elementi cen in izračuni, pogoji
za povišanje in ostali potrebni podatki za
oblikovanje posamezne cene.
18. Pogodbena kazen ter razlogi za odpoved, razvezo ali razdrtje pogodbe ter pravica
in obveznosti pogodbenih strank v takih primerih: pogodbena kazen znaša 10% vrednosti vloženega javnega kapitala. Razlogi za odpoved, razvezo ali razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
19. Merila za izbor najprimernejše osebe zasebnega prava: merila za izbor temeljijo na določilih energetske zakonodaje in
veljavnih občinskih odlokih, Energetski zasnovi mesta Jesenic ter sprejetimi sklepi
Občinskega sveta občine Jesenice.
Merila so naslednja:
– dolgoročna zanesljiva in tržno konkurenčna oskrba porabnikov v Občini Jesenice z zemeljskim plinom in toplotno energijo
ob upoštevanju lokalnih prednosti,
– prodajna cena zemeljskega plina/toplotne energije, v kolikor je ponujena cena
za več kot 10% nižja od cene, veljavne na
dan 1. 7. 2003,
– višina nadomestila za pravico koriščenja že zgrajenih omrežij,
– višina letnega nadomestila za izvajanje
javnih pooblastil,
– nivo rednega in investicijskega vzdrževanja in ohranjanja celotnega sistema za
distribucijo zemeljskega plina in sistema za
daljinsko ogrevanje, v skladu z veljavno zakonodajo, v višini najmanj 3,3,% letno od
vrednosti že zgrajene infrastrukture,
– dosedanje in bodoče sodelovanje zainteresirane pravne osebe v programih lokalne skupnosti,
– vložena vloga za obe dejavnosti.
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20. Obvezna vsebina vloge o zainteresiranosti:
– firma in naslov zainteresirane osebe
zasebnega prava,
– dokazilo o registraciji dejavnosti v skladu z zahtevami za izvajanje dejavnosti distribucije in dobave zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in/ali dokazilo o registraciji dejavnosti v skladu z zahtevami za izvajanje dejavnosti distribucije in dobave toplote ter graditev in upravljanje distribucijskega
omrežja daljinskega ogrevanja,
– fotokopije licence za distribucijo in dobavo zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja ter fotokopijo licence
za distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje,
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponujenega denarnega nadomestila za
koriščenje zgrajenega plinovodnega omrežja z veljavnostjo do ___________ (30 dni
od pravnomočne odločbe o izboru zainteresirane osebe zasebnega prava),
– izjava banke o izdaji garancije za plačilo denarnega nadomestila za koriščenje
zgrajenih omrežij zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja,
– višina denarnega nadomestila vlagatelju
za pravico izkoriščanja že zgrajenih omrežij,
– višina letne dajatve vlagatelju,
– ponudbena cena zemeljskega plina
in/ali ponudbena cena toplotne energije,
– metodologija oblikovanja prodajne cene zemeljskega plina in/ali metodologija oblikovanja prodajne cene toplotne energije,
– plan kadrov z dokazili o izpolnjevanju
pogojev za izvajanje dejavnosti,
– program izvajanja pogodbe o vlaganju s
poudarkom na zagotavljanju dolgoročne zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom oziroma
toplotne energije in tržno konkurenčne cene,
– predlog pogodbe o vlaganju,
– reference in dosedanje sodelovanje
ponudnika v programih lokalne skupnosti,
– vključevanje v ostale programe lokalne skupnosti – druge ugodnosti,
– datum veljavnosti vloge o zainteresiranosti.
21. Rok in način predložitve vlog: 30 dni
od dneva objave, do 12. ure. Vloge zainteresiranih oseb se predložijo na Občino Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jesenice. Vloge
morajo biti vložene v zaprti kuverti s pripisom
“Ne odpiraj – vloga o zainteresiranosti“.
22. Kraj in čas javnega odpiranja vlog:
Javno odpiranje ponudb bo na isti dan, kot
se izteče rok za vložitev vlog, ob 14. uri, na
novi lokaciji Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni dvorani.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo, ceno dokumentacije in način
plačila te dokumentacije
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 delovni dan od 8. do 13. ure (na
Občini Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice do
21. 8. 2003, od 25. 8. 2003 dalje pa na
novi lokaciji C. železarjev 6, Jesenice). Kontaktna oseba je Simona Kancler, univ. dipl.
prav., tel. 04/58-69-336. Ponudniki, ki želi-

jo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega urada,
kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o
vplačilu 100.000 SIT, iz katerega mora biti
jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): virmansko nakazilo v višini 100.000 SIT (z DDV), na Podračun enotnega zakladniškega računa pri
Banki Slovenije, št. 01241-0100007593,
Občina Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130002-403742003.
24. Rok, v katerem bodo osebe zasebnega prava obveščene o izboru: 15 dni od
odpiranja ponudb.
25. Ostali podatki: vse dodatne informacije za pripravo vloge o zainteresiranosti so
na voljo pri kontaktni osebi za izvedbo objave namere Simoni Kancler, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro na tel. 04/58-69-336.
Ocenitev vlog se izvede, če prispe vsaj
ena vloga. Vloga se lahko odda za opravljanje samo ene od navedenih dejavnosti (samo za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina ali samo
za opravljanje gospodarske javne službe
distribucije toplote), ali za obe dejavnosti.
Vlagatelj lahko v postopku izbire pozove
vse ali pa samo tiste ponudnike, katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Prav tako lahko z vsemi ali s posameznimi
ponudniki opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev.
Vlagatelj si pridržuje pravico do razveljavitve objave namere oziroma da ne izbere
nobene zainteresirane osebe zasebnega
prava. V obeh primerih ponudniki niso upravičeni do odškodnine iz tega naslova. Vlagatelj si pridržuje tudi pravico, da pogodbe
z izbranim ponudnikom ne bo sklenil, dokler ne bo dobil ustreznega soglasja Občinskega sveta občine Jesenice.
Občina Jesenice

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-7/2003-1201
Ob-100174
Upravna enota Ilirska Bistrica, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02; v nadaljevanju
ZUP) ter na podlagi pooblastila načelnika
št. 031-6/2003-1401 z dne 1. 4. 2003, v
upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Grbac Josipa, roj. 1966,
sedaj neznanega prebivališča, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
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1. Grbac Josipu, roj. 2. 9. 1966, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ilirski
Bistrici, Kosovelova 18, sedaj neznanega
prebivališča, se v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, postavi začasni zastopnik, in sicer Škrlj Nives, zaposlena na Upravni enoti Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi sama stranka, njen zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-10/2003-112
Ob-100145
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila organizacije sindikata Upravne
enote Maribor, z dne 7. 5. 2003, s sedežem sindikata v Mariboru, Ulica heroja
Staneta 1.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 10, z dne 1. 8. 2003.
Identifikacija – matična številka sindikata z imenom: Sindikat državnih in družbenih
organov, Organizacija sindikata Upravne
enote Maribor, skrajšano: SDDO, Organizacija sindikata UE Maribor, je 1437305.
Ob-100311
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge
in skupne zadeve sprejme v hrambo pravila Sindikata podjetja SKEI EKOLING Tovarna Muta pod zaporedno številko registra
2/2003.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-41/2003-3
Ob-100302
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 8. 8. 2003 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) in na podlagi priglasitve
koncentracije podjetja Telemach družba
za komunikacijske storitve d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana
(Telemach), v zvezi z nakupom 100% lastniškega deleža na kabelsko razdelilnem
sistemu v Občini Preddvor (v nadaljevanju:
KKS Preddvor), ki ga je prodala družba
Tela d.o.o., Milje 52, 4212 Visoko (v
nadaljevanju: Tela d.o.o.), izdal sklep o
uvedbi postopka presoje skladnosti kon-

Št.

centracije s pravili konkurence. Podjetje
Telemach bo s pridobitvijo KKS Preddvor
povečalo svoj obstoječi kabelsko komunikacijski sistem. Urad ocenjuje, da bo koncentracija povečala moč udeleženih podjetij na trgu tako zaradi pričakovanih horizontalnih kakor tudi vertikalnih učinkov. Lastnik omrežja, ki hkrati preko njega nudi
tudi storitve, je v bistveno boljšem položaju od svojih konkurentov na trgih nudenja
teh storitev. Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK in izkazuje resen sum glede skladnosti s pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev,
ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Obvestilo
Ob-100277
Slovenijavino d.d., Ljubljana, Frankopanska 11, obvešča delničarje, da sta NFD 1
investicijski sklad d.d. in NFD 2 investicijski
sklad d.d., ki ju upravlja Nacionalna finančna družba d.o.o., postala lastnika in imetnika 964.961 delnic Slovenijavina, in sicer
NFD 1 investicijski sklad d.d. 313.148 delnic in NFD 2 investicijski sklad d.d. 651.813
delnic, kar skupaj predstavlja 61,59% vseh
izdanih delnic družbe Slovenijavino d.d.
Slovenijavino, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-100108
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, Marko Kos kot direktor družbe Belmet trženje biroelektronike in
merilne tehnike, d.o.o. Ljubljana, s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 23a, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. reg. vložka 102804/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki so ga edini družbeniki družbe sprejeli
dne 30. 7. 2003:
Osnovni kapital družbe se iz 32,074.961
SIT zmanjša za 22,074.961 SIT na
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10,000.000 SIT. Razlog za navedeno zmanjšanje je v neustreznem razmerju med lastniškim kapitalom in obveznostmi družbe
glede na obseg in naravo dejavnosti družbe.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
zmanjšajo nominalni zneski poslovnih deležev družbenikov tako, da po zmanjšanju
znašajo, kot sledi:
– Andrej Kos 5,200.000 SIT,
– Jurij Kos 1,200.000 SIT,
– Marko Kos 1,200.000 SIT in
– Janez Pristov 2,400.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša efektivno tako, da se znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 22,074.961 SIT, po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register, izplača družbenikom družbe v
razmerju z njihovimi poslovnimi deleži, in
sicer:
– Andreju Kosu znesek 11,478.980 SIT,
– Juriju Kosu znesek 2,648.995 SIT,
– Marku Kosu znesek 2,648.995 SIT in
– Janezu Pristovu znesek 5,297.991
SIT.
Poziva se morebitne upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Belmet, d.o.o., Ljubljana
direktor
Marko Kos
Št. 109/03
Ob-100279
Uprava družbe TT Okroglica d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga je skladno z
določbo 356. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter v skladu s sprejetimi sklepi na
5. seji skupščine delniške družbe TT Okroglica d.d. z dne 30. 10. 2002 in soglasjem
nadzornega sveta z dne 10. 7. 2003 ter s
pooblastilom skupščine upravi z dne
30. 10. 2002 ob soglasju nadzornega sveta z dne 16. 12. 2002, sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Umik 20.000 lastnih delnic družbe se izvede tako, da se obstoječi kapital družbe, ki
znaša 203,602.000 SIT zmanjša za
20,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša 183,602.000 SIT in je razdeljen na
183.602 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe v sodni register in bodo
svoje terjatve prijavili v roku 6 mesecev od
objave tega sklepa, bodo dobili ustrezno
zavarovanje, kolikor ne bodo mogli biti poplačani.
Skladno s sprejetim sklepom uprava
družbe upnike opozarja na pravico prijave
svojih terjatev.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete, dipl. ek.

Sklici skupščin
Ob-100103
Na podlagi 4. člena statuta delniške
družbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem
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9. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo dne 24. 9. 2003 ob 12. uri v
prostorih družbe, Celovška cesta 280,
Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izvedbo skupščine, zapisnikar in notar.
2. Poročilo o izvedbi sklepov 8. redne
skupščine z dne 10. 10. 2002.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 8. redne skupščine (poslovno poročilo za leto 2002) z dne 10. 10.
2002.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani in
sprejme poslovno poročilo za leto 2002,
potrditev izvajanja sklenjenih kreditnih in
poslovnih pogodb navedenih v poslovnem
poročilu za leto 2002, ter potrditev njihovega
uspešnega izvajanja in podaljšanja. Poročilo
je priloga k temu sklepu.
4. Predlog razdelitve bilančnega dobička s predlogom razrešnice upravi za poslovna leta 2000, 2001 in 2002.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2002 v skupni višini 62,007.000
SIT, sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2002 v višini 43,734.000 SIT in
prensenega dobička iz preteklih let
18,273.000 SIT, se prenese v naslednje
leto in ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2000, 2001 in 2002.
5. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih družbe
CDE nove tehnologije d.d., Celovška cesta
280, Ljubljana, vsak dan od 8. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu
obvestila sklica skupščine podajo predloge
za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
dvotretjinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
direktor
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Ob-100180
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v
zvezi s statutom družbe Rent a, najem in
poslovne storitve, d.d., s sedežem Dunajska 58, Ljubljana, uprava sklicuje
1. redno skupščino
delničarjev družbe RENT A d.d.,
ki bo dne 19. 9. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine – Draga Naberšnika ter
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2002.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2002 v višini 79,004.988,24
SIT se uporabi za pokrivanje izgube iz prejšnjih let.
C) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2002.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki
v roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone delnic pri predlaganem notarju.
RENT A, najem in poslovne storitve,
d.d.
predsednik uprave
Blaž Švara
Ob-100224
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Primorje Holding d.d., št. SV
353/01, z dne 11. 9. 2001, uprava družbe
sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Primorje Holding, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 9. 2003,
ob 15. uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine.
Uprava odpre skupščino ter obvesti
skupščino o prisotnosti notarja.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se
– za predsednika skupščine izvoli predsednik nadzornega sveta Alojz Bolčina,
– za preštevalca glasov izvoli Natašo Uršič Praček in Simona Černetiča.
Skupščini bo prisostovala vabljena notarka Laura Čermelj.
3. Obravnava in ugotavljanje prisotnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini.
4. Dnevni red.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave in nadzornega sveta in potrjuje dnevni red skupščine.
5. Seznanitev s poročilom o poteku ustanovitvi družbe.

Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revizijskem poročilom o poteku ustanovitve družbe Primorje Holding, d.d.
6. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave in nadzornega sveta, da se
bilančni dobiček v vrednosti 7,797.446,28
SIT se v celoti namenja uporabi v naslednjih
poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2002, s čemer potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002.
7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu in čistopis statuta.
8. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo: Bolčina Alojz, Brajdih
Robert, Lavrenčič Miran, Mučič Marijan in
Vrabec Jožef.
Tri člane nadzornega sveta Bolčina Alojza, Brajdiha Roberta in Vrabca Jožefa se
imenuje za mandatno obdobje štirih let.
Dodatna dva člana nadzornega sveta se
imenujeta za obdobje od vpisa sprememb
statuta iz 7. točke dnevnega reda te skupščine v sodni register.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2003 imenuje Revizijsko družbo
KPMG Slovenija, management, consulting
in revizija d.o.o., Neubergerjeva 20, 1000
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so pravilno vpisani v delniški knjigi družbe
na dan skupščine, ozirima njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki in, ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo na sedežu družbe.
Gradivo, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta za skupščino in predlog sprememb Statuta je delničarjem na vpogled
vsak delavnik od 10. do 13. ure, od objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, na
sedežu družbe.
Primorje holding d.d.
uprava družbe
Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž. grad.
Ob-100306
Na podlagi 36. točke Statuta družbe Modna konfekcija Ideal d.d. Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
6. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d. Nova
Gorica,
ki bo dne 25. 9. 2003 ob 16. uri v
prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se za predsednika skupščine izvoli Silič Iva, za preštevalko glasov
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pa Kos Adrijano. Na seji bo prisotna notarka Eva Lučovnik za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2002.
3. Ugotovitev višine izgube in način njenega pokrivanja in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba iz let
1997, 1998, 1999, 2000 in 2002 se pokrije z odpisi sestavnih delov kapitala, razen
osnovnega kapitala in zneska rezerv.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2002.
4. Uskladitev določb statuta z novelo
ZGD in razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
1. Statut družbe se uskladi z novelo
ZGD.
2. Razširi se dejavnost družbe po predlogu uprave.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno pošiljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj
delničarji pisno sporočijo upravi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica
uprava
Št. 03969
Ob-100340
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gradis Strojno prometna operativa, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
skupščino delniške družbe
Gradis Strojno prometna operativa,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 32,

Št.

ki bo 23. 9. 2003 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojana Pečenka, za preštevalki glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo
Postrašija.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Informacija o revidiranem letnem poročilu za leto 2002 in o poročilu nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica.
3. Sprememba dejavnosti, sedeža in statuta družbe.
Predlogi sklepov:
3.1 Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti tako, da se dejavnosti pod
šiframi A/01.50, H/55.21, H/55.302,
H/55.401, H/55.51, I/63.30, K/70.10,
K/74.40 nadomestijo z naslednjimi šiframi
in dejavnostmi:
– A/01.500 Lov in lovske storitve,
– H/55.210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč,
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij,
– H/55.400 Točenje pijač,
– H/55.510 Dejavnost menz,
– I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti,
– K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/74.400 Oglaševanje,
dejavnost pod šifro H/55.403 pa se črta.
3.2 Sedež družbe se spremeni tako, da
se glasi: Ljubljana.
3.3 Spremeni se določilo statuta glede
števila članov nadzornega sveta, in sicer
nadzorni svet namesto dosedanjih petih članov šteje le tri člane.
3.4 Zaradi uskladitve statuta s predlaganimi spremembami se sprejme predlagani
statut družbe, ki je sestavni del tega sklepa,
in ki v celoti nadomesti prejšnji statut družbe.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča za znesek 150,000.000 SIT z
izdajo novih delnic tako, da družba izda
150.000 novih navadnih delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT.
Nove delnice se ponudijo v vplačilo dosedanjim delničarjem, ki imajo izključno pravico do nakupa novih delnic, in sicer v sorazmerju z dosedanjim številom delnic v
osnovnem kapitalu družbe. Delnice se vplačajo v denarju po nominalni ceni v roku 15
dni od dneva objave tega sklepa. Povečanje osnovnega kapitala se izvede, če bodo
nove delnice v celoti vplačane.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila s tem sklepom, zlasti,
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da po povečanju osnovnega kapitala glede
višine osnovnega kapitala in števila delnic
uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala in novim številom delnic.
5. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta
Predloga sklepov:
5.1 Razrešijo se vsi dosedanji člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev.
5.2 Za nove člane nadzornega sveta –
predstavnike delničarjev se z mandatom od
23. 9. 2003 dalje izvolijo Bojan Pečenko,
Marko Mikuž in Marino Samardžija, in sicer
Marko Mikuž do vpisa sprememb statuta o
zmanjšanju števila članov nadzornega sveta
v sodni register, Bojan Pečenko in Marino
Samardžija pa za dobo štirih let.
6. Imenovanje revizorja za leto 2003
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelj sklepov pod točko št. 5 in 6
je nadzorni svet, v preostalih primerih pa
sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan 16. 9. 2003, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda,
sporočijo pisno z obrazložitvijo upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 13.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Gradis SPO, d.d.
uprava družbe
Ob-100352
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe S – NALOŽBE, d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino družbe
S – NALOŽBE,
d.d., Ljubljana, Dunajska 9,
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ki bo v petek, 19. 9. 2003 ob 10. uri v
prostorih družbe v Ljubljani, Dunajska 9, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bena Čoža, za preštevalki
glasov se izvoli Teo Švigelj in Ani Ferjan.
2. Razveljavitev sklepov o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: razveljavijo se sklepi
skupščine od št. 1 do št. 6, sprejeti pri
3. točki dnevnega reda skupščine družbe
dne 2. 7. 2003, in zapisani v notarskem
zapisniku skupščine SV – 2173/2003 notarke Nade Kumar z dne 2. 7. 2003.
3. Prenehanje in likvidacija družbe.
Predlog sklepa:
1. Družba S – NALOŽBE, d.d., Dunajska 9, Ljubljana preneha na podlagi tega
sklepa skupščine družbe, ker niso več podani ekonomski razlogi in drugi pogoji za
nadaljevanje dejavnosti.
2. Na podlagi tega sklepa skupščine
družbe se začne postopek likvidacije
družbe S – NALOŽBE, d.d., Dunajska 9,
Ljubljana.
3. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od dneva objave sklepa.
4. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Davor Dubokovič, Rakovnik 107, Medvode.
5. Firma družbe se z dnem vpisa začetka likvidacijskega postopka v sodni register
spremeni, tako da se firmi in skrajšani firmi
doda pristavek “v likvidaciji“.
6. Skupščina daje soglasje likvidacijskemu upravitelju k sklepanju novih poslov v
času likvidacije, če se s tem poveča ali prepreči zmanjšanje likvidacijske mase in se
čas trajanja postopka likvidacije bistveno ne
podaljša.
7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da statut družbe spremeni, tako da ga uskladi s sklepi te skupščine.
Predlagatelja sklepov pri vseh točkah
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od objave sklica
do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani v delniški
knjigi družbe.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
S – NALOŽBE, d.d.
uprava
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Ob-100354
Na podlagi 41. člena statuta družbe d.d.
uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine
Mineral d.d., Ljubljana, Letališka c. 5,
ki bo v torek, 19. septembra 2003 ob 9.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c.
5, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Olga Cimperšek in
Branka Židanek.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk.
2. Sprejem sklepa o razrešitvi člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.
Nadzorni sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave se razreši član nadzornega
sveta Železnik Branko.
Skupščina izvoli Premrl Mitjo za člana
nadzornega sveta do konca mandatnega
obdobja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral d.d.
direktor
Miran Lampret, univ. dipl. ek.

Razširitev
dnevnega reda
Ob-100289
Na podlagi določil ZGD uprava na predlog delničarja SVIT d.o.o. Slovenska Bistrica, objavlja
razširitev dnevnega reda skupščine

družbe Merinka Maribor d.d., sklicane
za dne 1. 9. 2003, in sicer:
Dnevni red se razširi s točko dnevnega
reda:
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izdelavo revizije poslovnega leta 2003 se imenuje revizijska
hiša Abeceda d.o.o., Maribor.
Mnenje uprave
Glede na dejstvo, da ob sklicu skupščine ta točka ni bila predlagana se uprava
strinja z razširitvijo dnevnega reda skupščin
družbe Merinka Maribor d.d.
Merinka Maribor d.d.
uprava
Ob-100358
Uprava družbe Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, v skladu z 286. členom ZGD objavlja
razširitev dnevnega reda skupščine,
sklicane za dne 9. septembra 2003 s
pričetkom ob 15. uri z naslednjo vsebino:
Doda se nova 3. točka dnevnega reda:
razporeditev bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček poslovnega leta
2002 v višini 18,871.733,20 SIT se razporedi v povečanje zakonskih rezerv.
Sedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo
4., 5., 6. in 7. točka dnevnega reda.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Miran Lovrič
direktor

Izvršbe
in zavarovanja
In 2002/01425
IZ-9159
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 11. 2002, opr. št. In
2002/01425, je bil dne 24. 6. 2003 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 3, v izmeri 36,83 m2, večstanovanjske hiše na naslovu Glinškova ploščad 11, Ljubljana, last dolžnika Kovačič
Antona, Glinškova ploščad 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2003
Z 01/00045
IZ-7832
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
01/00045 z dne 7. 1. 2003, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 1, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Radovljici, na naslovu Cankarjeva 31/a, ki obsega kuhinjo v izmeri 10,98 m2, sobo v izmeri
9,48 m2, sobo v izmeri 11,25 m2, sobo v
izmeri 15,57 m2, hodnik v izmeri 7,02 m2 in
kopalnico v izmeri 4,09 m2, balkon v izmeri
3,47 m2 in klet v izmeri 2,87 m2, skupaj torej
64,73 m2, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja, ta objekt pa stoji
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na parc. št. 279/29, k.o. Radovljica, ki je
last dolžnikov in zastaviteljev Dušice Tušek in
Marjana Tuška, vsakega do 1/2, zarubljena
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v znesku 700.000 ATS (ki se po
prenehanju veljavnosti te valute obračunavajo v EUR), s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 6. 2003
IZ-99602
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 236/03 z dne 6. 8. 2003,
je bil poslovni prostor z oznako L7 A, ki se
nahaja v I. nadstropju poslovno apartmajskega objekta “Union“ na Bledu, Ljubljanska 11,
v lasti dolžnice in zastaviteljice Brede Vukelj
s.p., Kajuhova cesta 11, Bled, izmeri
89,55 m2, stoječega na parc. št. 89/4, ki je
pripisana pri vl. št. 1756 k.o. Želeče, in je po
trenutnem zemljiškoknjižnem stanju parkirišče
v izmeri 1113 m2, pridobljenega na podlagi
prodajne pogodbe št. 01 – 2003 z dne 15. 7.
2003, sklenjene med Bredo Vukelj s.p. kot
kupovalko in prodajalcem Miks, podjetje za
consulting in turizem, d.o.o., Črtomirova 12,
Bled, s soglasjem Nove Ljubljanske banke
d.d. in udeleženca Miks, podjetje za consulting in turizem, d.o.o., zastavljen v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, (Bank und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung), s sedežem v Celovcu, Paulitschgasse 5-7, Celovec 9010, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.000 EUR z
obrestmi po letni obrestni meri 5,125% in ostalimi pripadki.
IZ-100383
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 625/03
z dne 7. 8. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka oziroma stanovanjske hiše v velikosti
48,77 m2, na naslovu Rožičeva ulica 7,
Ljubljana, na parc. št. 1558 k.o. Zelena
Jama, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v
Ljubljani, last zastavitelja Vojka Baloha, na
podlagi prodajne pogodbe št. 31, sklenjene dne 28. 11. 1991 s TEOL, Kemična industrija, p.o., Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-100384
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 643/03
z dne 7. 8. 2003, je bil poslovni prostor z
oznako 33/N, ki se nahaja v I. nadstropju
Gospodarsko trgovskega centra (GTC) Brnčičeva 13, v Ljubljani, v tlorisno neto površini 20,10 m2, skupaj z galerijo pa meri
29,40 m2 neto koristne površine in leži na
parc. št. 883/1,883/3,883/4,883/5, k.o.
Črnuče, last zastavitelja in dolžnika RT-TRI,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Pla-

Št.

nina 3, 4000 Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 7. 2003, zastavljen
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
IZ-100385
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove
Gorice, opr. št. SV 603/03 z dne 8. 8.
2003, zoper dolžnika Maraž Aleša, Stjenkova ulica 57, Šempeter pri Gorici, je bilo stanovanje z oznako ID št. 7, po etažnem elaboratu št. AN-008/02, ki se v naravi nahaja
v prevem nadstropju, stanovnjske površine
24,45 m2, skupaj s parkirnim mestom ID št.
7 B, kot tudi shramba ID št. 7A, stoječe na
parc. št. 665/1 k.o. Glince, kar je dolžnik
pridobil s kupoprodajno pogodbo z dne
21. 7. 2003, overejeno dne 21. 7. 2003, pod
opr. št. OV 2923/03 od družbe Classic Marketing d.o.o., v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT s pripadki.
IZ-100386
Na podlagi neposrednega izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. 1007/2003 z dne
6. 8. 2003, je enosobno stanovanje št.
69/I v izmeri 31,35 m2 v bloku v Slovenski
Bistrici, Prvomajska 15, s kletjo, ki stoji na
parc. št. 775/8 k.o. Slovenska Bistrica, last
Rajter Helene, stanujoče Lenart, Partizanska 7, na temelju prodajne pog. z dne 31. 7.
2003, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 5,000.000 SIT s pp.
IZ-100387
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1009/2003 z dne
6. 8. 2003, je lokal št. 17 v izmeri
61,53 m2, v pritličju objekta “S-1“ v Mariboru, Loška ul., ki stoji na parc. št. 1931/2,
sedaj še prip. pri vl. št. 1311 k.o. Maribor
Grad, last Markočič Slavke Miloslave, stanujoče Maribor, Tomanova 13, na temelju
pogodbe št. S1-5/96 z dne 18. 1. 1996,
zastavljen v korist NLB d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
4,000.000 SIT s pp.
IZ-100388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1016/2003 z dne
8. 8. 2003, je dvosobno stanovanje št.
B/N/5, ki meri 47,50 m2, terasa, ki meri
11,88 m2, kletni boks B5, ki meri 7,07 m2,
v I. nadstropju novega bloka “B“ in podzemni garažni boks G 13, ki meri 12,45 m2, ki
stoji na parc. št. 77/3 k.o. Kamnica, last
Tibar d.o.o., zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., Maribor, za zavarovanje den. terjatve v
znesku 9,000.000 SIT s pp.
IZ-100389
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1018/2003 z dne
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8. 8. 2003, je stan. št. 22/VII. v skupni
izmeri 58,57 m2 v Mariboru, Štrekljeva 72,
solast Pospišil Zdenka in Pospišil Jelke,
obeh stan. Maribor, Štrekljeva 72, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 1081-02/93
z dne 15. 2. 1993 in stan. št. 15/II. v skupni izmeri 66,50 m2 v Mariboru, Goriška
13, ki stoji na parc. št. 178/4 k.o. Sp. Radvanje, last Klanfar Divne, stanujoče Markovec 9 A, na temelju darilne pogodbe z dne
10. 3. 1994, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje den. terjatve v višini 31.500 EUR s
pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS za EUR na dan plačila oziroma
izterjave.
IZ-100390
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 610/03 z dne
8. 8. 2003, je bilo enosobno stanovanje št.
16 v izmeri 27,75m2, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka na Miklošičevi 4c, Domžale, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 8. 2003, last zastavnika Siniša
Stojmenovića, Ljubljanska 76, Domžale, zastavljeno v korist upnice Banke Domžale d.d.
Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 21.323,52 EUR s pp.
IZ-100391
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 627/03 z dne 8. 8.
2003, je bilo stanovanje, ki je sestavljeno iz
dveh enot, ki skupaj predstavljata celoto, in
sicer stanovanje v večstanovanjski hiši na
naslovu Čečovje 46/c, Ravne na Koroškem, v skupni izmeri 50, 97 m2, katerega
izključni lastnik je zastavitelj Miran
Stefanović, na podlagi kupne pogodbe z
dne 26. 8. 1995 in notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja,
opr. št. 618/03 z dne 7. 8. 2003 in stanovanje v izmeri 27,33 m2 skupaj s kletjo, v
stanovanjski hiši na naslovu Čečovje 46/c,
Ravne na Koroškem, katerega izključni lastnik je prav tako zastavitelj Miran
Stefanović, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 222/91 z
dne 19. 10. 1992 in notarskega zapisa sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja,
opr. št. 618/03 z dne 7. 8. 2003, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 14.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
končnim rokom vračila dne 20. 5. 2013 in
s pp, v korist zastavne upnice Posojilnice
Bank Podjuna registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf,
Pliberška cesta 6, Avstrija, vse do dokončnega poplačila terjatve.
IZ-100392
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1049/03 z dne 6. 8. 2003, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 1, v izmeri
31,87 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Zagorje ob Savi, Ulica
Talcev 38, stoječe na parc. št. 1427, vl. št.
710 k.o. Zagorje, s pripadajočo kletjo ter
pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napra-
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vah ter zemljišču potrebnem za redno rabo
stavbe, ki je last Slavice Gojić, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 11. 1998, sklenjene s prodajalko Marjeto Štralleger, za
zavarovanje denarne terjatve tolarske protivrednosti zneska 4.600 EUR z obrestmi in
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
IZ-100393
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1061/03 z dne 11. 8. 2003,
je bilo zastavljeno enosobno stanovanje št.
8, v izmeri 40,10 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Kamnik, Matije Blejca 18, stoječe na parc.
štev. 1240/5, k.o. Podgorje, s pripadajočim kletnim prostorom in sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah ter zemljišču potrebnem
za redno rabo stavbe, last dolžnika in zastavitelja Igorja Breznika, roj. 3. 11. 1963,
stanujočega Novo naselje 32, Gornji Grad,
pridobljenega na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice, sklenjene dne
4. 2. 1997, z Ano Vidmar, in sicer v korist
upnika Fantasy Invest, finance in posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Velenje, Kardeljeva ploščad 10,
matična številka 1482025, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4.300 EUR s pripadki.
IZ-100394
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Laure Čermelj, opr. št. SV 245/03 z dne
6. 8. 2003, je bil gostinski lokal v pritličju
poslovno stanovanjskega kompleksa C2, ki
obsega lokal št. 27 v izmeri 23,42 m2, v
objektu 1-2 in lokal št. 27/P v izmeri
53,41 m2, ki se nahaja v objektu št. 2, na
naslovu Goriška cesti 23 v Ajdovščini, sedaj Goriška cesta 23/A, stoječem na parcelah št. 1011, 1012/1, 1012/2, 1015,
1018/2, k.o. Ajdovščina, last dolžnice Saše Lukin, stanujoče v Ajdovščini, Cesta IV.
Prekomorske 55, kot samostojne podjetnice s firmo BAR “Prima“, Saša Lukin, s.p. s
sedežem dejavnosti Goriška 23, Ajdovščina, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
S-142/94 z dne 24. 11. 1994, sklenjene s
prodajalcem SGP Primorje Ajdovščina, Vipavska cesta 3, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000
EUR s pripadki.
IZ-100395
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV 2644/2003 z dne
8. 8. 2003, je bilo stanovanje št. 4, v III.
nadstropju, Tomšičeva 7, Lendava, v izmeri
81,48 m2, skupaj s solastniškim deležem
na skupnih delih, last zastaviteljice Tanje
Bedernjak, Tomšičeva 7, Lendava, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7.
2003, sklenjene z Pavletič Ivanko in Pavletič Milkom, Tomšičeva 7, Lendava, zastavljeno v korist upnice BKS – leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 25.000 EUR s pripadki.
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IZ-100396
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 377/03 z dne
12. 8. 2003, so bile nepremičnine: stanovanje št. N 3, garaža G 5 in shramba št. S
11, ki se nahajajo v oziroma ob objektu,
stoječem na parcelah, vpisanih v z.k. vl. št.
176, 244, 396 in 672, vsi k.o. Drulovka,
last zastaviteljice Sumont, d.o.o. zastavljene v korist upnice Probanke d.d. Gosposka
23, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s pripadki.
IZ-100397
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. 909/03 z dne 12. 8.
2003, je bila nepremičnina, stanovanje št.
105 v skupni izmeri 58,61 m2, v Mariboru,
Prušnikova 46, v stanovanjskem bloku, stoječe na parc. št. 1118/1 in 1118/2, pripisano pri vl. št. k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnik je Marko Cussigh, po prodajni
pogodbi, sklenjeni s prodajalko Danico Cussigh, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.520,45 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan sklenitve navedene kreditne pogodbe, kar znaša
9,500.000 SIT s pripadki.
IZ-100445
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta, iz
Vrhnike, Stara cesta 04 A, opr. št. SV
279/03 z dne 12. 8. 2003, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 62, v izmeri
44,08 m2, ki se nahaja v enajstem nadstropju stanovanjskega bloka Celovška cesta
189, v Ljubljani, ki je last zastavitelja, na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-187/93
z dne 17. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.414,71 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan sklenitve pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno
klavzulo št. 16389/04 z dne 30. 7. 2003,
kar znaša 8,300.000 SIT, s pripadki.
IZ-100446
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 771/03 z dne 13. 8.
2003, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 15, v skupni izmeri 68,91 m2, kar
obsega kuhinjo v izmeri 9,91 m2, sobo v
izmeri 18,21 m2, sobo v izmeri 12,24 m2,
sobo v izmeri 11 m2, hodnik v izmeri
6,72 m2, kopalnico v izmeri 3,72 m2, balkon v izmeri 4,05 m2 in druge prostore v
izmeri 3,06 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
večstanovanjske hiše na Šarhovi 4 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 233/6, k.o. Brinje,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
večstanovanjske hiše in funkcionalnem zemljišču stanovanjskega objekta, ki je last zastavitelja Tomaža Benedičiča, Zoisova ulica
9, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 23. 7. 2003 in zemljiškoknjižnega do-

volila z dne 4. 8. 2003, ki ju je sklenil z
prodajalkama Marijo Manfreda, Kosovelova
7, Nova Gorica in Alenko Vidrih, Šarhova 4,
Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT, s pripadki.
IZ-100448
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 969/2003 z dne
13. 8. 2003, je dvosobno stanovanje št. 17
v izmeri 55,65 m2 koristne površine v mansardi in prostor v kleti v izmeri 1,70 m2 ter
dodatni prostor nad podhodom k stanovanju v izmeri 16 m2 bruto površine v stanovanjskem bloku A, lamela 3 v Lenartu v
Slovenskih goricah, Gubčeva ulica, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki služi stanovanjski
stavbi kot celoti, blok A, Gubčeva ulica v
Lenartu v Slovenskih goricah, stoječ na
parc. št. 203/1, vl. št. 904, k.o. Lenart v
Slovenskih goricah last Saletinger Rajka,
rojenega dne 30. 3. 1971, Sladki Vrh,
Sladki Vrh 60/b, do celote, na temelju pogodbe številka 03-61/02-05/03-K za nakup stanovanja številka 17, lamela 3 v stanovanjskem bloku na Gubčevi ulici v Lenartu z dne 8. 7. 2003 in njenega aneksa z
dne 8. 8. 2003, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
32.500 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila oziroma izterjave.
IZ-100461
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 937/2003 z dne 13. 8.
2003, je nepremičnina – bungalov št. 34,
tipa Smreka Gornji Grad TIP B-20, ki stoji
na parc. št. 2/43, 2/13, 2/51 in 2/52, z.k.
vl. št. 1332 k.o. Čatež, ki ga je dolžnica in
zastaviteljica Območna obrtna zbornica Jesenice, Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice, pridobila v last na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene z Grafično embalažnim
podjetjem Tika d.d. Trbovlje, dne 3. 10.
1997, zastavljen v korist upnice Gorenjske
banke, d.d., Kranj, Bleiweisova 1, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT s pripadki.
IZ-100462
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 378/03 z dne
13. 8. 2003, so bile nepremičnine: stanovanje v I. nadstropju z gradbeno številko 12
in oznako po osnutku etažnega elaborata
št. 7, s pripadajočo shrambo, v skupni izmeri 114,84 m2, v poslovno stanovanjskem objektu “Šenčur“, na naslovu Sajovčevo naselje 1, Šenčur, stoječem na parc. št. 899/1
– gozd, 1055 m2, k.o. Luže, vpisanem v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju,
v z.k. vl. št. 703, k.o. Luže, ter na parc. št.
448/6 – gozd, 1242 m2, k.o. Šenčur, vpisane v z.k. vl. št. 1990, k.o. Šenčur, skupaj
k temu stanovanju pripadajočim solastnim
deležem skupnih prostorov, delov in naprav
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stavbe in funkcionalnega zemljišča, ki v
zemljiški knjigi še ni vpisano in obsega predprostor 6,68 m2, shrambo, 2,36 m2, kopalnico, 5,38 m2, sobo, 9,83 m2, spalnico,
18,89 m2, dnevno sobo, 36,01 m2, kuhinjo
z jedilnico, 20,27 m2, loggio, 3,39 m2 in
shrambo v kleti 12,03 m2, pridobljeno na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. S 12 (7)
– Š/2003, sklenjene dne 14. 7. 2003 med
prodajalcem SGP Tehnik, d.d., Škofja Loka
in dolžnikoma in zastaviteljema kot kupcema ter aneksa k tej pogodbi, sklenjenega
dne 17. 7. 2003, med istimi strankami, last
zastaviteljev, vsakega do 1/2, zastavljene v
korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,780.000 SIT s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 56/2003
S-100150
To sodišče objavlja v stečjni zadevi pod
opr. št. St 56/2003 sklep z dne 5. 8. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ilić
Milan s.p., Tesarstvo in zidarstvo, Miklošičeva ulica 1, Celje (matična številka:
5269194), 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 v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ilić Milan s.p.,
Tesarstvo in zidarstvo, Miklošičeva ulica 1,
Celje (matična številka: 5269194), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 8. 2003
St 69/2003-10
S-100151
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 69/2003 sklep z dne 5. 8. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Igor Šket s.p., Kapital, Markova ulica 3,
Celje (matična številka: 1336525), 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 v Uradnem
listu Republike Slovenije in oglasni deski
tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Igor Šket s.p.,
Kapital, Markova ulica 3, Celje (matična številka: 1336525), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 8. 2003

Št.

St 53/2003
S-100152
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Karoserije d.o.o., Ptujska c. 184, Maribor, dne 19. 9. 2003 ob 9. uri, soba 253
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacije na tem sodišču v Mariboru, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 8. 2003
St 21/2003
S-100153
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Lesna Lesnoindustrijsko podjetje d.d., Pod gradom 2, Slovenj Gradec,
matična številka 5038995, šifra dejavnosti
74.140.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Lesna
Lesnoindustrijsko podjetje d.d., Pod gradom 2, Slovenj Gradec – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist
iz Raven na Koroškem, Navrški vrh 3c.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
5. 11. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TR
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 8. 2003
St 40/98-107
S-100233
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 40/98 sklep z dne 6. 8. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Obrtno podjetje Ključavničar p.o., Tovorna ulica 7, Celje – v stečaju (matična
številka 5145180), se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Obrtno podjetje
Ključavničar p.o., Tovorna ulica 7, Celje – v
stečaju (matična številka 5145180), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 8. 2003
St 63/2002-44
S-100234
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 63/2002 sklep z dne 6. 8.
2002:
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1. Likvidacijski postopek nad dolžnikom
CID, Center interesnih dejavnosti p.o.,
Kosovelova 14, Celje – v likvidaciji
(matična številka 5049563), se zaključi v
skladu z določili 169/I-II in 182. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris likvidacijskega dolžnika CID, Center interesnih dejavnosti p.o., Kosovelova 14, Celje – v likvidaciji (matična številka 5049563),
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 8. 2003
St 80/2003
S-100235
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Biro 71 d.o.o., Mestni trg
19, Ljubljana, za dne 17. 9. 2003 ob
11.30, v sejni sobi, 9. nadstropje, Slovenska 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije), 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 1. 8. 2003
St 101/2002-23
S-100299
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 101/2002 sklep z dne 7. 8.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Šmigoc Martin s.p., Zidarstvo in polaganje estrihov, Foitova 6, Velenje – v stečaju (matična številka: 5210345), 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.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Šmigoc Martin
s.p., Zidarstvo in polaganje estrihov, Foitova 6, Velenje – v stečaju (matična številka:
5210345), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 8. 2003
St 11/2003-28
S-100300
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 11/2003 sklep z dne 7. 8.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Vladimir Škorjanc s.p., Simples, Ul. dr. Rudolfa 3, Slovenske Konjice – v stečaju
(matična številka: 5401157), 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.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vladimir Škorjanc s.p., Simples, Ul. dr. Rudolfa 3, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5401157), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 8. 2003
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St 63/99
S-100301
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Metalna Ecce d.d. – v stečaju, Maribor, dne 5. 9. 2003
ob 13.30, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 8. 2003

Oklici o skrbnikih
in razpravah
P 46/01
SR-9199
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Brede Bole, Tomaj 27,
Dutovlje, ki jo zastopa odv. Ivan Stošič iz Ljubljane, zoper toženo stranko Odurika Černeta,
Caracas 4063, Bouenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice s sklepom z dne 8. 7. 2003,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavila začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirica iz Sežane, Ul. 1. maja
1, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 7. 2003

Oklici pogrešanih
N 15/03
PO-9203
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljic Mary
Danisovszky, 1651 S. Coy Rd. Oregon,
Ohio 43616 ZDA in Joanne Vining, 313
Wakefield place Oregon, Ohio 43616-2360
ZDA, zaradi razglasitve za mrtvo Pavlo Ravbar, roj. Tavčar, roj. 6. 6. 1902 v Tomaju,
hči Jožefa Tavčarja in Frančiške Tavčar, neznanega bivališča v ZDA.
O pogrešani že od leta 1976 naj ne bi
bilo glasu, nazadnje pa naj bi živela v ZDA.
Zaradi opisanega pogrešano Pavlo Ravbar pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki bi
karkoli vedeli o njej in njenem življenju, naj
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v
roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 7. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Nogometni klub Kovinar, Ptujska c. 84,
2000 Maribor, davčna številka 26240939,
preklicuje preklic izgube žiga, objavljen v
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Uradnem listu RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003.
Ob-100447
Odvetnik Radovan Cerjak, Miklošičeva
cesta 13, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike, črne barve, z vsebino ODVETNIK
Radovan CERJAK, Miklošičeva ul. 13,
LJUBLJANA, Tel/fax (061) 302 912.
gnk-127411
Si-trans, Izda Silvo s.p., Škofjeloška 23,
Medvode, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino Si-trans, SILVO IZDA, s.p. 1215
Medvode, Škofjeloška 23, Tel.:01/3612
665, 041/617 770. gnu-127301

Priglasitveni list
Begić Husić Hamida s.p., Cesta na Brdo 109, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 057161 in obrtno dovoljenje.
gnb-127420
Čehić Fikret, Bolniška ulica 16, Piran Pirano, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059682/1157/01-50/1995, izdana dne
23. 5. 1995. gnf-127170
Čendak Vinko, Senčna pot 71, Portorož
- Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
059673/1141/01-50/1995.
gns-126953
Gazvoda Antonija s.p., Smolenja vas 50,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0107-94,
mat.
št.
5359934.
gnj-126862
Ivančič Stojan s.p., Zidarstvo, Ostrovica
10, Vremski Britof, priglasitveni list, opravilna št. 48-0214/94, izdan dne 25. 4. 1994.
gnc-127144
Juršič Jolanda, Rašiška 5, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
027252/2264/00-28/1995 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3. 1995.
gnz-127450
KITIČ LJUBLJANA D.O.O., Župančičeva
ulica 11, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 029213/1728/00-35/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnn-127508
Panić Ljubomir, Mladinska 5, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 068-0427/95,
izdan dne 17. 11. 1999. gng-127165
Prezelj Alenka s.p., Dolenjska cesta 28,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-2805/98, matična št. 1246526, izdan
dne 1. 12. 1998. gno-127007
Sparić Siniša, Pobeška cesta 6, Koper Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1111/94, izdan dne 28. 12. 1994.
gnz-127046
Starič Gregor Franc, Kidričeva 1, Sežana, priglasitveni list, opravilna št.
48-0797/95, izdan dne 11. 1. 1995.
gnq-126955
Terminal design, Nenad Vunduk s.p., Vrtača 3, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-1097/00, izdan dne 1. 10. 2000,
13. 8. 2001 in 17. 10. 2001. gnk-127361
Urukalo Irena s.p., Udarniška 1, Štore,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
020873/0184 00-171995 in original obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.

gne-127217
Zakrajšek Jože, Vodovodna 51, Rakek,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
010579/0317/00-14/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gns-126928

Potne listine
Antonić Dalibor, Goričane 68, Medvode, potni list, št. P00398017. gnz-127596
Asani Emika, Žagarjeva ulica 7, Tolmin,
potni list, št. P00684847. gnj-127487
Bertoncelj Anka, Voglje, Letališka ulica
37, Šenčur, potni list, št. P00773770.
gnd-127218
Beslić Marija, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, potni list, št. P00321015.
gnp-127006
Boh Grega, Ptujska 25, Ljubljana, potni
list, št. P00497571. gnp-127031
Boh Mojca, Ptujska 25, Ljubljana, potni
list, št. P00497567. gnq-127030
Boh Tea, Ptujska 25, Ljubljana, potni list,
št. P00497569. gno-127032
Borovič Ana, Gajska ulica 30, Odranci,
potni list, št. P 00263075, izdala UE Lendava. gnk-127136
Brankovič Primož, Črniče 22, Črniče,
potni list, št. P 00568347. gnq-127255
Brumec Ana, Škalce 100, Slovenske Konjice, potni list, št. P00980137.
gnq-127105
Časar Robert, Adrijanci 2/a, Petrovci,
potni list, št. P00324585. gnw-127324
Čebokli Katjuša, Cesta bratstva 19, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 107671, izdala UE Koper.
gns-127382
Černič Lazič Adrijana, Volčja Draga 35,
Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000158891. gnq-127238
Delux Boris, Marinčev grič 21, Vrhnika,
potni list, št. P00882820. gnf-127395
Delux Izabela, Marinčev grič 21, Vrhnika, potni list, št. P00882821. gnz-127396
Đerič Alen, Ulica talcev 12, Deskle, potni list, št. P 00279148, izdala UE Nova Gorica. gnh-126897
Fijavž Anja, Einspielerjeva ulica 3, Ljubljana, potni list, št. P00381178.
gnn-127583
Filipič Branko, Na Lazih 11, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P0078538.
gne-127392
Fišter Tomislav, Remškarjeva 21, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00313945.
gnp-127431
Horvatić Manuel, Cesta maršala Tita 75,
Jesenice, potni list, št. P00659105.
gnl-126935
Hrepevnik Stanislav, Na livadi 8, Rogaška Slatina, potni list, št. P00966353.
gnt-126927
Hromc Uroš, Novo naselje 32, Gornji
grad, potni list, št. P01003132.
gnb-127145
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Izda Silvo, Škofjeloška cesta 23, Medvode, potni list, št. P00396585.
gnw-127299
Janša Aleksander, Večje brdo 8, Dobje
pri Planini, potni list, št. P00204164.
gnl-127410
Jelen Marko, Vransko 103, Vransko,
potni list, št. P00934539. gny-126997
Jerman Aleš, Cesta med vinogradi 4,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 148707, izdala UE Koper.
gnq-127580
Koršič Irena, Izvidniška 25, Pobegi, potni list, št. P 00074927. gnb-127095
Koršič Miroslav, Izvidniška 25, Pobegi,
potni list, št. P 00333558. gnc-127094
Koršič Sebastijan, Izvidniška 25, Pobegi, potni list, št. P 00231826. gnb-127370
Kovač Jernej, Vrtača 4, Ljubljana, potni
list, št. P00366801. gni-127438
Kramberger David, Na hribu 5, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št.
P00519171. gny-127401
Kresnik Miroslav, Cesta na Brdo 10,
Šentjur, potni list, št. P00676952.
gnu-126901
Kunčič Barbara, Vrhovnikova 19/a, Ljubljana, potni list, št. P00392586.
gnu-127076
Leskovec Dejan, Dane pri Sežani 69,
Sežana, potni list, št. P 771711, izdala UE
Sežana. gnq-127530
Logar Mojca, Dol 98, Borovnica, potni
list, št. P00685163. gng-127090
Lovrič Robert, Obrtna ulica 18, Izola Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 761,
izdala UE Izola. gnl-127360
Lukežič Franc, Dutovlje 127, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 037765,
izdala UE Sežana. gne-127146
Makarovič Igor, Šempas 33/a, Šempas,
potni list, št. P00098306. gnw-127399
Mladenovič Zoran, Koroška cesta 20,
Radlje ob Dravi, potni list, št. P00323106.
gnq-126930
Mrak Aleš, Ulica Pohorskega bataljona
43, Ljubljana, potni list, št. P00850824.
gnq-127505
Mrdakovič Luka, Oljčna pot 17, Piran Pirano, potni list, št. P 00633465.
gnv-127550
Novak Janez, Rovtarska 19, Logatec,
potni list, št. P00888094. gnt-127102
Onič Anton, Ulica Kneza Koclja 16, Maribor, potni list, št. P00586523.
gnu-127051
Osvald Olga, Trubarjeva 11, Bled, potni
list, št. P 00744262. gnu-127526
Pejić Dušan, Mire Radune 5, Rijeka, Hrvaška, potni list, št. P00312398.
gnk-127161
Pezdirc Gašper, Rovska cesta 19, Radomlje, potni list, št. P00542225.
gnh-127289
Plut Ivanka, Klošter 14, Gradac, potni
list, št. P 00393038, izdala UE Metlika.
gne-126892

Št.

Pravst Bezlaj Marija, Ul. 31. divizije 6,
Kranj, potni list, št. P00774947.
gnb-127374
Pretna Boris, Gregorčičeva 5, Bled, potni list, št. P 00281553. gnd-127368
Raner Pavel, Kozjak nad Pesnico 81,
Zgornja Kungota, potni list, št. P00798416.
m-927
Rozman Roman, Sodinci 86, Velika Nedelja, potni list, št. P 000034482.
gnn-126908
Slejko Valentin, Lokavec 28, Ajdovščina, potni list, št. P 000741405. gnl-126885
Šamardžija Uroš, Primičeva 42, Škofljica, potni list, št. P00539477. gnw-127424
Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac, potni list, št. P 00744802, izdala UE Metlika.
gnd-126893
Švenda Josip, Mirna ul. 6, Murska Sobota, potni list, št. P 00423190.
gno-127532
Tavčar Anja, Podpeška cesta 286, Notranje Gorice, potni list, št. P00325769.
gng-127215
Temeljkov Bogdan, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, potni list, št. P00103846.
gny-127472
Temeljkov Marija, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, potni list, št. P00105047.
gnb-127470
Tinunin Nevenka, Ul. Gradnikove brigade 17, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 000025722, izdala UE Nova
Gorica. gnh-127239
Tinunin Viljem, Ul. Gradnikove brigade
17, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 000066358, izdala UE Nova Gorica. gng-127240
Verbič Robert, Sela pri Sobračah 8,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00769176.
gnt-127252
Vinčec Gašper, Kampel 41, Koper - Capodistria, potni list, št. P 00630014.
gnh-127089
Vodlan Tina, Šolska 10, Domžale, potni
list, št. P00424391. gng-127494
Voglar Alenka, Cesta Kozjanskega odreda 8, Štore, potni list, št. P00180907.
gnl-127135
Welland Zdenka, Engerstr. 92/e, 32051
Herford,
Nemčija,
potni
list,
št.
P00256333. gnh-127114
Zemljak Nina, Savska 5, Bled, potni list,
št. P 00435481. gnz-127371

Osebne izkaznice
Andeselić Aleksandra, Maroltova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1142666.
gns-127153
Antić Slađana, Borova vas 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 56987. gnv-127375
Antonić Dalibor, Goričane 68, Medvode, osebno izkaznico, št. 328794.
gnb-127595
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Arh Martin, Hrastje 15, Cerklje ob Krki,
osebno izkaznico, št. 528724. gni-127463
Asani Emika, Žagarjeva ulica 7, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 380397. gni-127488
Balon Ivan, Streliška 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 998600. gnx-127423
Banfić Juraj, Ulica talcev 1, Žalec, osebno izkaznico, št. 726494. gni-127388
Beber Martina, Zavrti 36, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1658675. gnc-127019
Benko Vladimir, Glavarjeva 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 996188.
gne-127517
Bešić Huse, Bokalova 1/a, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 492164. gnv-126975
Bevčič Silva, Jadranska cesta 22, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
480353. gnr-127129
Bilandžić Siniša, Kolodvorska cesta 9,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 834995.
gnr-127029
Bohinec Stanislava, Tomšičeva 98, Jesenice, osebno izkaznico, št. 455483.
gny-127372
Borišek Marko, Jablana 5, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 353890.
gnz-126971
Božič Karl, Log 82, Boštanj, osebno izkaznico, št. 941774. gnc-127219
Bračko Mirjana, Kidričevo naselje 9, Radenci, osebno izkaznico, št. 1506184.
gnw-127249
Branc Jana, Naselje pod hribom 8, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 36856.
gnu-126976
Bratož Spasenija, Franketova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1216388.
gnu-127576
Brcar Peter, Zarnikova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 306974. gns-127553
Bregar Alenka, Ulica Minke Bobnar 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 841.
gnm-127334
Briški Jože, Kocjančičeva ulica 27, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1409655. gnl-127435
Brumen Srečko, Nadbišec 6, Voličina,
osebno
izkaznico,
št.
1431826.
gnq-126905
Bučič Dolores, Korte 11/c, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 78224. gnn-127362
Buh Janez, Stranska vas 31, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 801441. gns-127328
Bukovec Sara, Kidričeva 102, Trzin, osebno izkaznico, št. 1050682. gnv-127425
Bukovšek Nataša, Znojile 9/a, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 197562.
gnm-126909
Burkeljca Borin Meta, Vir, Šubičeva ulica 14, Domžale, osebno izkaznico, št.
1628663. gng-127390
Burlovič Robert, Ul. Vena Pilona, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
263160. gnm-127259
Cafuta Petra, Klavčičeva 10, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
262547.
gnq-126980
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Carli Gregor, Volče 41, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 1282832. gng-127015
Cepak Bojan, Cepki 21/a, Dekani, osebno izkaznico, št. 951519. gne-127117
Cerovski Boštjan, Tuncovec 10, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 304582.
gnp-127531
Cestnik Goran, Sallaumines 5/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1239584.
gnq-127555
Cimerman Miha, Kriva pot 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
353686.
gng-127590
Cirkota Robert, Sečovlje 38, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 312827.
gnp-127381
Colja Nataša, Zoisova 23, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1089236.
gnu-127376
Colnar Karolina, Rožna ulica 25, Kočevje, osebno izkaznico, št. 947979.
gny-127147
Cvetko Anica, Majde Vrhovnikove ulica
26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84924.
gng-127340
Čehovin Damir, Ulica padlih borcev 30,
Prestranek, osebno izkaznico, št. 271711.
gne-127192
Čemal Jasmina, Seškova cesta 4, Medvode, osebno izkaznico, št. 1603911.
gnh-126939
Čepin Špela, Titova cesta 118, Senovo,
osebno izkaznico, št. 61470. gns-127203
Česar Viktor, Adrijanci 2/d, Petrovci,
osebno
izkaznico,
št.
1616272.
gng-127540
Česen Aleksander, Lemeževa ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 944627.
gni-126913
Činkl Elide, Ribiška ulica 01, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 1470507.
gnm-127013
Čižman Lidija, Ulica Lizike Jančarjeve 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 59921.
gnd-127593
Črešnjovak Ervin, Stara 10, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 81540.
gnm-127234
Danjko Darko, Delavska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 985300.
gnu-127326
Denk France, Tiha ulica 19, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
288876.
gnb-126920
Dežman Lara, Ribniška 6, Maribor, osebno izkaznico, št. 293447. gnb-127220
Djaković Zoran, Bukovžlak 60, Teharje,
osebno
izkaznico,
št.
1584649.
gnx-127123
Doljak Zorko, Fornače 3, Piran - Pirano,
osebno
izkaznico,
št.
670330.
gnn-127233
Drenovec Vladimir, Drska 2/a, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1197455.
gnf-127541
Dugulin Edvin, Gorjansko 101, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
1496412.
gnt-127402
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Egon Fabijan, Bate 17, Grgar, osebno
izkaznico, št. 1391734. gnj-126887
Eržen Zdenka, Zapuže 21, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
443530. gnf-127016
Fistrovič Alojz, Cesta na ježah 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 465044.
gnk-127511
Florjan Klemen, Retje 2, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 273811. gnn-127358
Fornazarič Anton, Prvačina 116, Prvačina, osebno izkaznico, št. 1646330.
gnk-127086
Francelj Edvard, Metoda Mikuža 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 846543.
gno-126982
Gabrovac Igor, Dolane 21/b, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
256349.
gng-127244
Gašperšič Goran, Kunaverjeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 884375.
gnn-127258
Gradišnik Frančiška, Črnova 27, Velenje, osebno izkaznico, št. 635027.
gnx-126998
Gregorc Antonija, Zasavska cesta 90,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
342542. gnx-126873
Grobnik Kristina, Vrečova c. 10, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1603071.
gnx-127248
Grobnik Patricija, Vrečova c. 10, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1673955.
gny-127247
Grogl Sašo, Zg. Kozji vrh 16, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 475052.
gno-127132
Grubar Darko, Vratno 16, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
1048506.
gnp-127256
Habjanič Danijela, Zg. Ščavnica 74,
Sv.Ana v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 965207. gnj-127537
Hajdinjak Jožefa, Gradaška 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1089545.
gnx-127073
Halič Dejan, Kozjak nad Pesnico 53,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
384300. m-920
Haložan Erik, Cesta na Polje 3, Pragersko, osebno izkaznico, št. 1509490.
gnr-127479
Hameršak Terezija, Bukovci 17, Markovci, osebno izkaznico, št. 519641.
gnj-127087
Hanc Anton, Muretinci 50, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1133808. gnt-127577
Hauptman Petra, Belovo 4/e, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
899348.
gng-126994
Hiti Franc, Cajnarje 13, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1358589. gnc-127519
Hrstič Mustafa, Slatno 21, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 602906.
gnq-127355
Husejnagič Mirsad, Miren 142/c, Miren,
osebno izkaznico, št. 1050633. gnj-127012

Huzjak Gašper, Stražarjeva 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1461859.
gnq-127109
Ivnik Franjo, Smetanova 48, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1460930.
gnm-126984
Izda Silvo, Škofjeloška cesta 23, Medvode, osebno izkaznico, št. 1181276.
gnv-127300
Jagodič Pavel, Škrabčeva 21/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 462949.
gnr-127404
Jagodič Sonja Marija, Škrabčeva 21/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 225777.
gns-127403
Jakopič Marjan, Avče 40, Kanal, osebno izkaznico, št. 666273. gns-127232
Janc Mojca, Vrbje 88/f, Žalec, osebno
izkaznico, št. 77406. gnf-127141
Jasiqi Vlora, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 719778.
gno-126907
Jazbec Janko, Livada 21, Horjul, osebno izkaznico, št. 737916. gnf-127441
Jeger Helena, Kovaška cesta 13, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
1380083. gnh-127464
Jeglič Janez, Na trati 3, Gozd Martuljek,
osebno izkaznico, št. 613685. gnn-127133
Jelen Tavčer Sara, Latkova vas 119, Prebold, osebno izkaznico, št. 1382850.
gnj-127187
Jensterle Srečko, Šorlijeva ulica 21,
Kranj, osebno izkaznico, št. 503326.
gng-127365
Jeraj Jožef, Drolčevo naselje 42, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
1301021.
gnn-127383
Jeraj Zvonka, Robova 43, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 270153. gnw-127549
Jerala Ivana, Podreča 32, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 240388. gnb-126870
Jereb Franc, Ljubljanska 15/b, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1072750.
gny-127547
Jericijo Nada, Gregorčičeva 25, Domžale, osebno izkaznico, št. 415691.
gnz-126996
Jerman Bogomir, Kandrše 41, Vače,
osebno
izkaznico,
št.
340413.
gnw-127224
Jurjevec Martina, Vir, Bukovčeva ulica
26, Domžale, osebno izkaznico, št.
470018. gnq-127005
Kaltenekar Marija, Ulica Janeza Puharja
8, Kranj, osebno izkaznico, št. 116049.
gne-127542
Karlovčec Vida, Florjan 185, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
549853.
gnk-127561
Kaštrun Tomaž, Maroltova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 435592. gne-127417
Kenda Erik, Most na Soči 42, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 371005.
gnu-127251
Kepic Andreja, Utik 27, Vodice, osebno
izkaznico, št. 1324799. gnt-127327
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Kerić Azim, Selo 25/c, Vodice, osebno
izkaznico, št. 324248. gnb-127345
Kerpič Aleksander, Ulica Mari Borštnikove 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
676516. gnr-127229
Kikl Samo, Gregorčičeva 12/a, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
1556814.
gnm-127559
Kilar Vojko, Resljeva 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 201275. gnr-127579
Klančnik Primož, V. prekomorske brigade 12, Celje, osebno izkaznico, št. 325724.
gnx-127148
Klemenčič Jana, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1255690.
gnn-126983
Klemenčič Rafael, Daber 5, Slap ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 36801.
gnj-127562
Klement Tatjana, Parmova 21, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1579185.
gnw-126974
Klezin Dejan, Globoko 5, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št. 1178352.
gnl-127560
Knuplež Mitja, Malečnik 230, 2229 Malečnik, osebno izkaznico, št. 315021.
gnd-127118
Kočman Simon, Družinska vas 29/a,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
1688417. gnk-127236
Končan Jure Bojan, Šolska ulica 31,
Horjul, osebno izkaznico, št. 292162.
gnm-127284
Konečnik Blaž, Šmartno 59, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
1001442. gnz-127246
Kordež Nikolaj, Kropa 128, Kropa, osebno izkaznico, št. 1212011. gnq-127359
Koren Janko, Kred 56, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 140252. gnb-126895
Koren Silvo, Cesta talcev 33, Rače, osebno izkaznico, št. 1079310. gnm-127384
Kos Igor, Letoviška 36, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 1478772.
gnx-126898
Kosanec Janez, Vodnikova 121/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 319093.
gnj-127512
Kotnik Saša, Spodnji Rudnik, Cesta
II/50, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000873180. gnr-127033
Kovačič Herman, Gorica pri Šmartnem
45/a, Celje, osebno izkaznico, št. 328305.
gnz-127196
Kovačič Tadeja, Šutna 27, Žabnica, osebno izkaznico, št. 1221926. gnv-127200
Kozjek Robert, Podjunska 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1100376.
gnn-127533
Kožar Martina, Trnjava 17, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 543125. gnr-126879
Krajnc Irena, Cankarjeva ulica 16, Šentjur, osebno izkaznico, št. 1297288.
gnw-127199
Kralj Sašo, Ulica solidarnosti 5, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
292505.
gny-127022

Št.

Krašek Matjaž, Ulica Florjana Pohlina 3,
Žalec, osebno izkaznico, št. 301560.
gnb-126945
Kravanja Andrej, Puhova ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 913043.
gnj-127112
Krecenbaher Doroteja, Ulica Ruške čete 8, Ruše, osebno izkaznico, št. 337760.
gni-127213
Krenker Andrej, Kavčičeva 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1453108.
gng-127265
Krznarič Marko, Kamnogoriška 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1251352.
gnw-126924
Kuhar Matjaž, Kovor, Srednja pot 23,
Tržič, osebno izkaznico, št. 1281618.
gnr-127379
Kure Frančiška, Prešernova 10/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 589328.
gne-126992
Kuronja Štefan, Moščanci 7, Mačkovci,
osebno izkaznico, št. 816887. gnh-127014
Kvas Žiga, Vojkova 50, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127799. gnb-127020
Lagan Ludvig, Dolnji Ajdovec 20, Dvor,
osebno
izkaznico,
št.
740099.
gno-127257
Lazič Milan, Ul. Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 187134.
gnk-127011
Leopold Drago, Ptujska cesta 56/a,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
738681. gnr-127554
Levačič Elizabeta, Ul. prekmurske čete
140, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
651518. gni-127113
Liberšar Tomislav, Dolenjska cesta 126,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1124716.
gnj-127337
Ličen Gašparin Dolores, Branik 191,
Branik, osebno izkaznico, št. 845449.
gnh-126889
Lipovec Uroš, Kočevska 23, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 887867. gnt-126952
Lipušček Nataša, Slap ob Idrijci 37/k,
Slap ob Idrijci, osebno izkaznico, št.
1240002. gns-126903
Lončar Marjeta, Zalog 85, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
793325. gnl-127110
Lovrec Kurnik Mihelca, Dolnja Počehova 32, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 001640368. m-938
Lozar Dimitrj, Selo 40, Črniče, osebno
izkaznico, št. 1597634. gnv-127575
Lušin Angela, Zapotok 42, Ribnica, osebno izkaznico, št. 511043. gnv-127075
Majal Vesna, Ogljenšak 13, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 986323.
gne-126942
Malašić Marko, Razlagova ulica 21, Maribor, osebno izkaznico, št. 1557189.
gnh-127214
Mali Miha, Štalčeva ulica 8, Medvode,
osebno izkaznico, št. 58644. gnk-127461
Mali Roza, Golnik 55, Golnik, osebno
izkaznico, št. 185653. gne-126867
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Mara Mauc, Majšperk 75, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 695812. gnx-127548
Markovc Sandra, Ljubno 34, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
1248487.
gnv-127250
Martelanc Boris, Za gradom 27, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 762158.
gnx-127523
Martinčič Marija, Ribnik 9, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 168178. gnd-127543
Mastnak Martina, Njegoševa 17, Celje,
osebno izkaznico, št. 261537. gnk-127386
Mate Amalija, Dolenje Laze 68, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 550470. gnn-127408
Matko Ivana, Polzela 233, Polzela, osebno izkaznico, št. 81782. gni-127313
Maučec Matej, Tomšičeva ulica 6, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
803306. gnb-127195
Miklošič Bojan, Gorkičeva ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1675960.
gnm-127434
Molj Stanislav, Vogljanska cesta 51, Šenčur, osebno izkaznico, št. 611661.
gny-127222
Moravec Marija, Učakovci 5, Vinica, osebno izkaznico, št. 877028. gno-127207
Muhič Martina, Kogovškova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 857821.
gnq-127430
Mulej Božidar, Teharska cesta 22, Celje, osebno izkaznico, št. 1517423.
gnh-127414
Nikolova Darinka, Čečovje 3, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 861366.
gne-127092
Njezič Zoran, Ravne 18, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1666661. gnw-127124
Novak Jernej, Tržaška 475, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 225840.
gnd-127018
Nuiovski Šerif, Linhartova 4, Celje, osebno izkaznico, št. 278542. gnm-127134
Oberč Ana, Florjan 184, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 549930. gnp-127581
Ogorevc Jože, Povšetova 63, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1572154.
gnu-127201
Ogorevc Robert, Prežihova 12, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
912264.
gnm-126934
Onič Branko, Planinska 11, Lesce, osebno izkaznico, št. 308390. gnt-127552
Oplotnik Majda, Ulica J. Vodovnika 27,
Zreče, osebno izkaznico, št. 202644.
gnh-126989
Osojnik Jožef, Spodnje Javorje 19, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št.
330763. gnf-126891
Otoničar Branko, Kobetova 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188903.
gnl-127085
Pajenk Urška, Čečovje 2, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 408333.
gnv-127100
Pavšič Darinka, Kunaverjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93661. gny-127097
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Pečar Ana, Ig 444, Ig, osebno izkaznico, št. 1006246. gnc-127444
Pečarič Lucijan, Sp. Škofije 173, Škofije, osebno izkaznico, št. 819331.
gnl-127260
Pečenko Matej, Klunova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1515331. gnp-126931
Peranić Vlado, Mašera Spasiča 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1350159.
gnv-127475
Perko Jasna, Belšakova 69, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1394287. gns-127578
Perko Petra, Jurčkova cesta 205, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 971912.
gno-126882
Pernek Terezija, Peršonova 20, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
1239949.
gnw-126899
Peršl Marija, Vojkova 77, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 465925. gnf-127416
Pezdirc Gašper, Rovska cesta 19, Radomlje, osebno izkaznico, št. 281591.
gng-127290
Pfiefer Vesna, Gabrje 54, Dobrova, osebno izkaznico, št. 1436972. gni-127413
Pianec Tjaša, Matije Tomca 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 477663. gnu-126951
Pičman Emil, Kokrica, Cesta na Brdo
58, Kranj, osebno izkaznico, št. 651578.
gnx-126973
Pirnat Ivanka, Vransko 17/a, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
1349419.
gng-127115
Pivka Marija, Rovte 83, Rovte, osebno
izkaznico, št. 589470. gnf-127066
Plantan Jože, Koroška vas 25, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 550918.
gnf-127566
Podbevšek Dušanka, Sveti Anton 9, Pobegi, osebno izkaznico, št. 817359.
gnf-127341
Polanc Aleš, Gorjuše 41, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1067429.
gnw-127099
Poljanšek Andrej, Logaška cesta 40, Žiri, osebno izkaznico, št. 634650.
gnh-127514
Požar Aleš, Češka ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 665727. gnb-127570
Poženel Dominik, Magajnova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69278.
gno-127557
Poženel Eva, Ostrovrharjeva 3, Medvode, osebno izkaznico, št. 546528.
gnp-126881
Poženel Friderik, Velikovška ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 460099.
gnn-127108
Praprotnik David, Ulica Juleta Gabrovška 21, Kranj, osebno izkaznico, št.
243045. gnf-127216
Preradović Sašo, Celovška 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 278049.
gnv-126875
Presekar Jasmina, Vransko 86/a, Vransko, osebno izkaznico, št. 624828.
gny-126922
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Prezelj Ivan, Vegova 4/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 81808. gno-127332
Princ Dušan, Plečnikova ulica 1, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
844348.
gnh-126914
Purkart Mitja, Metelkova ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 387540.
gns-126878
Radinski Tatjana, Log 256/a, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1138086.
gnx-126923
Raković Kemal, Klavčičeva 2, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 156710. gnl-126835
Rama Selvet, Clevelandska 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 703306.
gnr-127504
Rebevšek Franc, Opekarniška cesta 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 241553.
gnu-126926
Rečnik Lidija, Zikova 6, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 121670. gnu-127426
Rogelj Milan, Agrokombinatska cesta
13/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1500178. gnv-127000
Rome Primož, Orehovica 14, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
1260819.
gnd-127568
Rop Klavdijo, Škapinova ulica 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 243893. gnj-127212
Rozman Dennis, Žale 18/c, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
1706851.
gnu-127226
Rožič Miha, Tomšičeva 80, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
467519.
gnd-126993
Samotorčan Stanislav, Ob žici 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 513771.
gnz-126896
Satler Marija, Grče 80, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
1657811. gnm-127538
Schuller Janez, Veliko širje 27, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 966277.
gny-127572
Sekardi Uroš, Zgornja Radovna 46/a,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 1559116.
gni-126888
Senekovič Jožef, Sp. Jakobski dol 58,
Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
771807. m-919
Shqipe Shala, Gradiška pot 5, Radovljica, osebno izkaznico, št. 1552093.
gni-127563
Simčič Iztok, Ul. Dolomitskega odreda
16, Postojna, osebno izkaznico, št.
1224710. gnj-127466
Skok Janko, Miševa 3, Domžale, osebno izkaznico, št. 1241231. gnd-127193
Skok Nina, Vešenik 37/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 902448.
gno-127582
Skubic Martin, Ložnica pri Žalcu 3/c,
Žalec, osebno izkaznico, št. 771094.
gnx-127198
Slapšak Sonja, Kanjuce 23, Štore, osebno izkaznico, št. 1044253. gnz-127571

Slejko Barbara, Velike Žablje 1, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 1456006.
gnd-127093
Slejko Valentin, Lokavec 28, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1462841.
gnm-126884
Slivnik Matjaž, Zapuže 13/a, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 177674.
gnz-127096
Smajlović Sulejman, Zrinjskega 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 762960.
gnu-127351
Smolič Franc, Kerševanova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 348702.
gnp-127356
Stachel Alojz, Javornik 19, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 1237213.
gnr-127529
Stropnik Miha, Pance 25, Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št.
1557006.
gnt-127427
Sušnik Matjaž, Čolnišče 50, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 667282.
gnh-126968
Šantel Jasna, Teslova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 874843. gnr-127354
Šega Katja, Gosposvetska cesta 31, Maribor, osebno izkaznico, št. 1309082.
gnn-127208
Šenk Maruška, Brodarjev trg 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 763534.
gnx-127598
Šerjak Slavica, Peruzzijeva 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 843984.
gnf-127491
Šigula Jožefa, Dornava 90/a, Dornava,
osebno izkaznico, št. 975910. gne-127367
Šimić Mile, Kersnikova cesta 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
881587.
gnm-127534
Škerjanec Janez, Žiganja vas 47, Križe,
osebno
izkaznico,
št.
1459938.
gnr-127154
Škrlec Božidar, Obrežje pri Zidanem mostu 21/a, Zidani Most, osebno izkaznico,
št. 443628. gnz-126921
Šlebnik Boris, Meža 35, Dravograd, osebno izkaznico, št. 1616106. gny-126972
Šon Mirjana, Miklošičeva ulica 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 9038. gns-127478
Šorn Alojzij Slavko, Luize Pesjakove 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 395872.
gnl-127010
Šporn Sabina, Parižlje 12, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
250192.
gnb-126995
Štrovs Marko, Zavrh pod Šmarno goro
4/h, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 1040373. gns-127303
Šuštar Silvester, Ljubljanska 99, Domžale, osebno izkaznico, št. 1517036.
gnj-127587
Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac, osebno izkaznico, št. 1524204. gnc-126894
Švajger Anton, Kovaška 55, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 1553577.
gnl-126985
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Tadić Ratko, Hermana Potočnika 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131180.
gnw-126874
Temeljkov Bogdan, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 499837.
gnz-127471
Temeljkov Marija, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 497533.
gnc-127469
Tisnikar Drago, Gozdarska c. 162, Mislinja, osebno izkaznico, št. 197099.
gne-127017
Tomažič Lojze, Visoko 47, Visoko, osebno izkaznico, št. 1514593. gnc-127369
Torkar Polona, Tomšičeva 60, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
1367510.
gnd-127243
Tratnik Anja, Skozi gaj 11, Prebold, osebno izkaznico, št. 272247. gng-127140
Treiber Karel, Na Jelovcu 40, Bresternica, osebno izkaznico, št. 636857.
gng-127190
Trtnik Stanislav, Miklavčeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 419891.
gni-127513
Tušar Maja, Gorni trg 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1416286. gnk-127111
Tuta Jožef, Zatolmin 5, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 1664496. gnu-127101
Urh Viki, Sp. Gorje 141, Zgornje Gorje,
osebno
izkaznico,
št.
1497588.
gnn-127558
Uršič Marijan, Mesesnelova 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1422652.
gnh-127264
Varjačić Matjaž, Švabičeva ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1312881.
gny-127447
Vocovnik Ivan, Temenica 46, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 946699.
gnp-127081
Vodišek Marija, Trojno 9, Laško, osebno
izkaznico, št. 198042. gnz-126946
Vodopivec Jožefa, Vatovčeva 4, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 52020.
gnf-127241
Voga Jerneja Nina, Jurčičeva 18, Žalec,
osebno izkaznico, št. 592470. gnt-127127
Vogarin Ines, Ruška cesta 100, Maribor, osebno izkaznico, št. 394657.
gnq-127130
Volovec Aleš, Mihalovec 9, Dobova, osebno izkaznico, št. 776189. gnw-127524
Vozelj Helena, Vreskovo 13/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 614043. gnz-127546
Vrčkovnik Alojz, Šalek 91, Velenje, osebno izkaznico, št. 950135. gnh-127139
Vrenčur Iztok, Šmartno ob Paki 131,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
877482. gnz-127121
Vrhovnik Blaž, Gabrče 7, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 558494. gnb-127445
Vukšinič Anica, Grabrovec 21, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
269292.
gno-127507
Vukšinič Anton, Grabrovec 42, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
590484.
gnv-126900

Št.

Vutkovič Vanja, Cesta na Vrhovce 5/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1335538.
gnv-126950
Zabukovec Barbara, Velika Ilova gora
15/b, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 389907. gnp-126981
Zakojč Rozina, Gornja Bistrica 84, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 899904.
gnd-126918
Zatler Bernarda, Kleče 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 852773. gnz-127421
Zdravković Slavimir, Preglov trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 654784.
gnu-127001
Zemljak Nina, Savska 5, Bled, osebno
izkaznico, št. 201958. gnx-127373
Zemljič Anton, Triglavska 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 151341. gnb-127545
Zimic Alojzija, Benkova 63, Deskle, osebno izkaznico, št. 522226. gnf-127091
Zorjan Štefan, Župančičeva 5, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 1501587.
gnj-126937
Zorko Daniel, Cesta prvih borcev 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 266398.
gnj-127137
Zrim Franc, Slovenska 3, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1601445. gng-127565
Zupančič Frane, Ravenska pot 75, Škofljica, osebno izkaznico, št. 27145.
gnp-127231
Zupančič Vinko, Pece 17, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1099786. gnm-127509
Žafran Mojca, Svetelka 3/b, Dramlje,
osebno
izkaznico,
št.
1566557.
gns-127528
Žerjav Klemen, Molkov trg 5, Borovnica,
osebno izkaznico, št. S000089615.
gnm-126834
Žertuš Primož, Koseskega 3/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 134996.
gns-127428
Žižek Lučka, Cankarjeva 15, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
173953.
gnb-127245
Žmauc Darja, Dunajska 369, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1004376. gns-127378
Žnidaršič Slavica, Ul. Staneta Severja
20, Maribor, osebno izkaznico, št. 791173.
gnl-127585
Žula Sašo, Pristava 12/d, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 353654. gnx-127098
Žumer Brglez Mojca, Savska cesta 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1150411.
gnf-127045
Žunko Boris, Križna cesta 43, Hoče, osebno izkaznico, št. 1434192. gnv-126925

Vozniška dovoljenja
Ahčan Nevenka, Melikova ulica 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890601, reg. št. 71760, izdala UE
Ljubljana. gnz-127346
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Antić Slađana, Borova vas 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1765903, reg. št. 126652, izdala UE Maribor. gnt-127377
Anžur Iztok, Besnica 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1433704, reg. št. 233843, izdala UE Ljubljana. gnt-127152
Arnold Jure, Javornik 49, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14543, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-126964
Arnuš Marjan, Kicar 103, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 113408, reg.
št. 19209, izdala UE Ptuj. gny-127497
Ausec Matjaž, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 5736941, reg. št. 28687, izdala UE
Kranj. gnd-127318
Bajuk Lawrence Anton, Pod bresti 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1827844, reg. št. 63618 13, izdala
UE Ljubljana. gnx-127448
Balant Marijan, Šenbric 44, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 87096,
reg. št. 12849, izdala UE Velenje.
gnt-127202
Baričič Branko, Gregorčičeva 6, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 709990, reg. št. 4161, izdala UE Grosuplje. gnw-127024
Bašić Sebina, Sinja Gorica 109, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15902, izdala UE Vrhnika. gnc-126944
Bečaj Sandi, Kamnita 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
S 1771748, reg. št. 17768. gnq-126855
Belec Barbara, Vanganelska 75/e, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
44167, izdala UE Koper. gnc-127473
Berke Bernardka, Gradišče 46, Tišina,
vozniško
dovoljenje,
št.
25301.
gnc-127173
Bešić Huse, Bokalova 1/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
143364. gnl-126960
Bevčič Silva, Jadranska cesta 22, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI
6887, reg. št. 11420. gnp-127131
Bibič Klemen, Cvetlična ulica 21, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44278.
gni-127142
Bizaj Rajko, Dolnje Cerovo 19, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40414,
izdala UE Nova Gorica. gni-127492
Bojetu Dan, Zdenska vas 27, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1353340, reg. št. 231326, izdala UE
Ljubljana. gnc-126919
Bokovščik Petra, Soča 180, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 48458, izdala UE Piran.
gnc-127319
Borišek Marko, Jablana 5, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1523322, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb-126970
Božak Cvetka, Topole 41/a, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
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BGH, št. 13864, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-126977
Božič Vojko, Hrušica 69, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1713662. gng-127490
Bregar Alenka, Ulica Minke Bobnar 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1829569, reg. št.
178567, izdala UE Ljubljana. gnn-127333
Brezovnik Boštjan, Stržovo 40, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15414,
izdala
UE
Ravne
na
Koroškem.
gnm-126859
Brumen Srečko, Nadbišče 6, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001203183, izdala UE Lenart. gny-126847
Bučič Dolores, Korpe 11/c, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5449, izdala UE Piran. gng-126840
Buh Janez, Stranska vas 31, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1617176, reg. št. 254372, izdala UE Ljubljana. gnr-127329
Bukovec Aleksander, Radomerje, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1312008, reg. št. 5746. gnk-126911
Bukovec Julijana, Brezje pri Dobrovi 72,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1797333, reg. št.
102457, izdala UE Ljubljana. gnz-127296
Bulič Milorad, Pahorjeva 49, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 27997,
izdala UE Koper. gnu-127476
Burkeljca Borin Meta, Vir, Šubičeva ulica 14, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50 km/h, BGH, št. S 1801327, reg. št.
39554, izdala UE Domžale. gnh-127389
Burlovič Robert, Ulica Vena Pilona 16,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCE, št. SI 3067, reg. št. 10820.
gnk-126961
Capl Rajko, Rimska 17, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21799, izdala UE Radovljica. gnv-127054
Cencič Jan, Spodnja Škofija 32/f, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
38482, reg. št. 27118. gno-127057
Cimerman Miha, Kriva pot 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1709801, reg. št. 257795, izdala UE Ljubljana. gnh-127589
Cvetko Anica, Majde Vrhovnikove ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 811197, reg. št. 68595, izdala
UE Ljubljana. gnh-127339
Čemas Bogomira, Pot na Fužine 55,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2003.
gnr-127079
Česen Aleksander, Lemeževa ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596605, reg. št. 10382, izdala UE
Ljubljana. gnj-126912
Česen Matic, Ševlje 35, Selca, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 30460, izdala UE Škofja Loka.
gng-127344
Čižman Lidija, Ulica Lizike Jančarjeve 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 587089, reg. št. 149769, izdala UE
Ljubljana. gne-127592
Dakaj Liridon, Polena 10, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19308, izdala UE Ravne na Koroškem. gne-126842
Danjko Darko, Delavska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327876, reg. št. 227618, izdala UE Ljubljana. gnv-127325
Debeljak Mateja, Pod Gozdom 20, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1359165, reg. št. 24163.
gnw-126849
Delošto Zmago, Polje 31, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
121, izdala UE Izola. gni-126838
Djurič Ostoja, Ajševica 41/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
12506. gng-127465
Doles Ana, Stara vas 7, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16099, izdala
UE Postojna. gno-127432
Donko Majda, Prešernova 43, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 11240.
gnd-127047
Dornik Hilda, Vojkova cesta 48, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2003. gnc-127194
Dovgan Gregor, Cilenškova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365240, reg. št. 231873, izdala UE
Ljubljana. gnt-126902
Erlih Saša, Klepova 22, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. FBGH, št. S 624659, reg.
št. 33590, izdala UE Ptuj. gnz-127175
Fidler Viljem, Kocbekova cesta 41, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1787029, reg. št. 31640. gnz-127221
Fistrovič Alojz, Cesta na ježah 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 730013, reg. št. 76531, izdala UE
Ljubljana. gnl-127510
Fric Karolina, Pesnica 4, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SA 373133, reg. št. 66906, izdala UE Maribor. m-931
Fuchs Anton, Rjava cesta 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62423,
reg. št. 28608, izdala UE Ljubljana.
gns-127103
Gaberšek Aleš, Cesta Leona Dobrotinška 27, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 10510, izdala UE Šentjur pri Celju. gnv-127225
Gašperšič Goran, Kunaverjeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165786, reg. št. 134016, izdala UE Ljubljana. gnk-127261
Gerlič Goran, Maistrova ulica 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239786, reg. št. 106118, izdala UE Maribor. gnt-127527
Glušić Samo, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502096, reg. št. 245540, izdala UE
Ljubljana. gnj-127037
Golmajer Vincenc, Kovor, Glavna cesta
15, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S000563406. gnj-126841

Gomboši Darjan, Gregorčičeva 21, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 39533.
gnx-127048
Gorkič Bruno, Vrtojba, Krožna cesta
33/a, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 21486, izdala UE
Nova Gorica. gnm-126959
Goručan Marijan, Kraigherjeva ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1018664,
reg. št. 40445. gnv-127050
Grah Boženko, Jablan 50, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
19499. gno-126857
Gregl Franc, Gregovce 1, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 795, izdala UE Brežice. gnd-127143
Hainz Tamara, Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000144, reg. št. 209002, izdala UE Ljubljana. gnq-127280
Handanović Bekir, Stari trg 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12724, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-127310
Hauptman Drago, Gasilska 9, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492736, reg. št. 114281. gne-127567
Hergula Darja, Gosposvetska cesta 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 796720, reg. št. 7678, izdala UE Ormož.
gnk-127211
Horvat Srečko, Pobrezje 92/a, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1665895, reg. št. 22945, izdala UE Ptuj.
gnm-127059
Hrga Jernej, Štarmovci 20, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1553956, reg. št. 45356, izdala UE Ptuj.
gnb-127495
Hribernik Aleš, C. VDV - Brigade 26,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5879, izdala UE Hrastnik.
gne-127317
Hržič Štafanija, Korytkova ulica 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
577206, reg. št. 28468, izdala UE Maribor. gnc-127544
Ilijaš Anton, Zoisova 17, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 50872, reg.
št. 989, izdala UE Kranj. gnq-127305
Ipavec Edvard, Trnovska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104648, izdala UE Ljubljana. gng-126890
Izda Silvo, Škofjeloška cesta 23, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 567103, reg. št. 188875, izdala UE
Ljubljana. gnx-127298
Jagodič Pavel, Škrabčeva 21/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545600, reg. št. 49442, izdala UE Ljubljana. gnq-127405
Jakopič Marjan, Avče 40, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 21390, izdala
UE Nova Gorica. gnz-127500
Jankovič Tomaž, Bedenj 15/a, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11208. gnz-127400
Janković Vesna, Černetova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
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1706900, reg. št. 190498, izdala UE Ljubljana. gni-127088
Janžekovič Miran, Zgornje Pirniče 11/l,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932451, reg. št. 118767, izdala UE
Ljubljana. gnc-127069
Japelj Matej, Cesta na log 77, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368715, reg. št. 234847, izdala UE Ljubljana. gnf-127591
Jazbec Janko, Livada 21, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1107818, reg. št. 93324, izdala UE Ljubljana. gng-127440
Jelić Dalibor, Frankovo naselje 61, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 23476, izdala UE Škofja Loka.
gnn-127008
Jeres Valerija, Zeče 32, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14957, izdala UE Slovenske Konjice.
gnq-127055
Jeriček Andrej, Brod 49, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23617,
izdala UE Novo Mesto. gnr-127483
Jesih Duša, Knezova ulica 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243646, reg. št. 222860, izdala UE Ljubljana. gnv-127025
Jurjevec Martina, Vir, Bukovčeva ulica
26, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000210185, reg. št. 17873,
izdala UE Domžale. gnr-127004
Jurše Tine, Ul. Kragujevskih žrtev 85,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1277496, reg. št. 11807, izdala UE Maribor. gnp-127556
Kapetanović Petra, Torovo 9, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365021, reg. št. 231695, izdala UE Ljubljana. gnh-127439
Kavčič Jure, Potočnikova ulica 11, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24457, izdala UE Škofja Loka. gnu-127551
Kegel Mateja, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001520860, reg. št. 37138, izdala
UE Domžale. gnl-127235
Kekec Maks, Mežanova 16, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1553968,
reg. št. 41461, izdala UE Ptuj. gnd-127493
Kita Gregor, Golovec 18, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11427, izdala UE Trbovlje. gng-126965
Klofutar Marko, Cankarjeva 23, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 1846606, reg. št.
29488. gnv-126850
Knap Frančišek, Sv. Jernej nad Muto
14, Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
8815, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnn-127237
Knez Vladimir, Strunjan 77, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BFGH, št. SI56232, reg. št.
2590, izdala UE Piran. gnm-127484
Kočar Boris, Slape 28, Ljubljana-Polje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608718, reg. št. 167311, izdala UE Ljubljana. gnm-127584

Št.

Kokol Silvo, Janežovci 12/s, Destrnik,
vozniško dovoljenje, št. S 984097, reg. št.
24546, izdala UE Ptuj. gnx-126848
Končan Jure Bojan, Šolska ulica 31,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370178, reg. št. 142586, izdala UE Ljubljana. gnn-127283
Korče Pavlič Darja, Alojza Valenčiča 1,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1863, izdala UE Izola. gnf-126966
Koršič Irena, Izvidniška 25, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 772750,
reg. št. 8859. gnj-127062
Koršič Miroslav, Izvidniška 25, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 11682,
reg. št. 1674. gnk-127061
Kos Igor, Letoviška 36, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
727, izdala UE Piran. gns-126853
Kotnik Marjeta, Spodnji Rudnik, Cesta
II/50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483389, reg. št. 35639, izdala
UE Ljubljana. gnq-127034
Kovačič Danilo, Rozmanova 13/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 001513711, reg. št. 6570.
gnp-127056
Kožar Martina, Trnjava 17, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758928,
reg. št. 8870, izdala UE Domžale.
gnq-126880
Kranjc Tilen, Tovarniška cesta 21, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8065, izdala UE Logatec. gnu-127026
Krefl Benjamin, Varpolje 12, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 9922, izdala UE Mozirje. gnd-127518
Kreševan Miloška, Na brajdi 6, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
705271, reg. št. 4788, izdala UE Ajdovščina. gnc-127569
Kumarič Dino, Lokavska 14, Divača, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 6564,
izdala UE Sežana. gnl-127060
Kunej Jaroslav, Endliherjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 959059, reg. št. 8776, izdala UE Ilirska Bistrica. gnb-127520
Kurnik Blaž, Jareninski dol 41, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1056208, reg. št. 2409, izdala UE Pesnica. m-932
Laslo Sabo Ingrid, Gregorčičeva ulica
7/a, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12445, izdala UE Lendava. gnh-127364
Lazar Tomaž, Pot Sv. Antona 16, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 17070, reg. št.
3511. gnv-127125
Legan Ludvik, Dolnji Ajdovec 20, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
4484, izdala UE Novo mesto. gnq-127330
Leharnar Andrej, Prapetno brdo 14, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
1627012. gno-127182
Lelič Redžo, Partizanska 4/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1337822, reg. št. 44807, izdala UE
Koper. gnz-126846
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Leopold Drago, Ptujska cesta 56/a,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 9223, izdala UE Gornja Radgona. gnx-127498
Leskovec Matej, Triglavska ulica 39, Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1545086, reg.
št. 11324. gnv-127150
Lesnik Stefani, Kotlje 129, Kotlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19220, izdala UE Ravne na Koroškem. gnw-127049
Lipej Boštjan, Pot na Žalce 11, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12672, izdala UE Brežice. gnf-126866
Lipič Tibor, Gornji Lakoš, Cvetna ulica
16, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50 km/h, BFGH, št. 7622, izdala
UE Lendava. gne-126917
Lisec Anka, Preska 8, Boštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10912.
gnf-126991
Lorenci Minca, Koseskega 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378962, reg. št. 118004, izdala UE Maribor. gnl-127210
Lozar Dimitrij, Selo 40, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 831882, reg. št.
12493, izdala UE Ajdovščina. gnx-127573
Lušin Angela, Zapotok 42, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1223, izdala
UE Ribnica. gnw-127074
Maffi Grega, Volčja Draga 36/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41652, izdala UE Nova Gorica. gni-127063
Magdič Zdenka, Dolgovaške gorice 231,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16110, izdala UE Lendava.
gnf-126916
Majstorović Ratko, Ulica Janka Puclja 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537867, reg. št. 42455, izdala UE Kranj.
gnk-127436
Mali Miha, Štalčeva ulica 8, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000264, reg. št. 209094, izdala UE Ljubljana. gnl-127460
Marinkovič Mirela, Leška cesta 1, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18922, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnw-127499
Markežič Rado, Škocjan 59/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
58920, reg. št. 1648, izdala UE Koper.
gnt-127177
Mastnak Grega, Magajnova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1709033, reg. št.
185191, izdala UE Ljubljana. gnx-127027
Mermolja Špela, Vrtojba, Gramozna pot
8, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46415, izdala UE Nova
Gorica. gnu-127480
Mihalj Marina, Legenska 36/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13869, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-127320
Mihelčič Dejan, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366779, reg. št. 226183, izdala UE Ljubljana. gnt-127352
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Mikac Danijel, Šared 36, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8845,
izdala UE Izola. gne-126967
Miklošič Bojan, Gorkičeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1828840, reg. št. 148549, izdala UE Ljubljana. gnn-127433
Milinković Milorad, Kidričeva cesta 3,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 001855318, reg. št.
22937. gnu-127126
Mirjana Drenovec, Ul. Marjana Kozine
42, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28694, izdala UE Novo mesto.
gne-127167
Mizgur Ingrid, Tbilisijska ulica 136, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051648, reg. št. 203040, izdala UE Ljubljana. gng-126940
Mlakar Jožef, Obrežna 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 915809,
reg. št. 85290, izdala UE Maribor.
gnp-127106
Mlinšek Albert, Ulica Dr. Rudolfa 6, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 5785. gnq-127205
Mulej Aleš, Gradišče nad Pijavo Gorico
114/k, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 652526, reg. št. 70626, izdala UE Ljubljana. gny-127347
Mutić Nermin, Mariborska cesta 38, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEGF, št. S 1786371, reg. št. 50973,
izdala UE Celje. gnt-127002
Nartnik Franc, Polhov Gradec 12/a, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 770007, reg. št. 108533, izdala UE Ljubljana. gnt-126877
Nemec Marijan, B. Kalina 39, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 16093,
izdala UE Notranje Gorice. gnj-127462
Novinc Matej, Ulica Angelce Ocepkove
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107380, reg. št. 211737, izdala UE
Ljubljana. gnw-127599
Omejec Igor, Smledniška 128, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEH, št.
36446. gnt-126852
Omejec Sabina, Bašelj 25/b, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39954.
gnu-126851
Paradiž Dora, Sp. Kraj 34, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2623,
izdala
UE
Ravne
na
Koroškem.
gnj-126837
Paš Jernej, Tenetiše 9, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1323518, izdala
UE Litija. gnb-127120
Pašagić Alenka, Stari trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108095, reg. št. 60296, izdala UE Ljubljana. gnx-126948
Pašič Vinko, Brdarci 5, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4376, izdala UE Črnomelj. gnk-127586
Paulini Ivan, Polje, Cesta XXXII/45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1794732, reg. št.
100170, izdala UE Ljubljana. gnd-127418
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Pečnik Sebastjan, Prešernova ulica 6,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1223297, reg. št. 10333. gnr-126904
Perkovič Borut, Zg. Škofije, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22988.
gnr-126854
Petre Rok, Vojkova cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482520, reg. št. 194436, izdala UE Ljubljana. gny-127597
Pfiefer Vesna, Gabrje 54, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025773,
reg. št. 168417, izdala UE Ljubljana.
gnj-127412
Pirc Veronika, Črna vas 286, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769550, reg. št. 68840, izdala UE Ljubljana. gno-126886
Plazl Simon, Graška gora 26, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16629, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-126843
Podbevšek Dušanka, Sveti Anton 9, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
176804, reg. št. 22748. gnp-127306
Pogačar Roman, Majšperk 17/a, Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDFGH, št. S 1840801, reg. št. 9621,
izdala UE Ptuj. gnj-127162
Porenta Jani, Zavoglje 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1138840,
reg. št. 138702, izdala UE Ljubljana.
gni-127138
Povšin Maja, Kidričeva 12, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8857.
gnr-127104
Poženel Friderik, Velikovška ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1793935, reg. št. 41047,
izdala UE Ljubljana. gno-127107
Praprotnik David, Juleta Gabrovška 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1056121, reg. št. 45925. gns-127253
Pretnar Boris, Gregorčičeva 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102094, reg. št. 20612. gnk-127311
Prezelj Franc, Žabnica 13, Notranje Gorice, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 75/2003. gnm-127209
Prezelj Ivan, Vegova 4/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3989, izdala
UE Kamnik. gnp-127331
Prušek Ika, Na stolbi 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 92263, reg.
št. 6072003, izdala UE Ljubljana.
gnw-127349
Pusar Primož, Kraigherjeva 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42789.
gnn-126933
Puzič Borislav, Erjavčeva 14, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
7466, reg. št. 2274. gnz-127171
Radić Darja, Hrušica 28, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 743619,
izdala UE Jesenice. gnx-127273
Radovanović Borka, Mejna 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671277, reg. št. 76305, izdala UE Maribor.
gny-126947

Radulovič Živa, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502177, reg. št. 245606, izdala UE Ljubljana. gnl-127385
Ravnikar Boris, Zg. Gorje 27, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
606530, reg. št. 22295. gns-127053
Rogelj Milan, Agrokombinatska cesta
13/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 597175, reg. št. 47994, izdala
UE Ljubljana. gnw-126999
Rojc Tatjana, Nova cerkev 61, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
181096, reg. št. 36402. gnd-127122
Rojs Lea, Cogetinci 64, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1467269,
izdala UE Lenart. gnr-127179
Rojs Tadej, Cogetinci 64, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1666686, izdala UE Lenart. gnq-127180
Rome Primož, Orehovica 14, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 816830,
izdala UE Zagorje. gnf-126941
Rošer Jožef, Gornji Dolič 42/d, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7851, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-126962
Rozman Bogdan, Zdraviliški trg 1, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31516, izdala UE Novo mesto.
gnk-127036
Rozman Dennis, Žale 18/c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001509463, reg. št. 19443, izdala UE
Kamnik. gns-127503
Rutar Luka, Ferkova 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1559962,
reg. št. 121307, izdala UE Maribor.
gnk-126986
Satler Marija, Grče 80, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABF,
št. S001817236, izdala UE Žalec.
gnh-127539
Schuller Janez, Veliko širje 27, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1059992. gnw-127574
Sekardi Uroš, Zgornja Radovna 46/a,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI001788475, izdala UE Jesenice.
gnl-126839
Simčič Iztok, Ul. Dolomitskega odreda
16, Postojna, vozniško dovoljenje, št. 8481,
izdala UE Postojna. gne-127467
Skok Nina, Vešenik 37/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13748. gnm-127309
Slapšak Sonja, Kanjuce 23, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1462404,
reg. št. 47973. gny-127197
Slejko Urška, Kidričeva 17, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1745795, reg. št. 15633, izdala UE Ajdovščina. gnk-127536
Smej Ana, Valvasorjeva ulica 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908675, reg. št. 79086, izdala UE Maribor. gng-126990
Smerdu Katja, Strunjan 131, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. SI 49358, reg. št. 12682, izdala UE
Piran. gnn-127058
Smolič Franc, Kerševanova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850535, reg. št. 108862, izdala UE Ljubljana. gno-127357
Stanovnik Marko, Poljanska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1791060, reg. št.
231870, izdala UE Ljubljana. gnd-127151
Stare Ivan, Spodnja Senica 8/a, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 889705, reg. št. 137984, izdala UE
Ljubljana. gnc-127323
Stipanovič Vladko, Paunoviči 5, Adlešiči, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 3005. gnl-126910
Stritar Leopold, Sveta Ema 15, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15124, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-127314
Stropnik Miha, Pance 25, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1420714, reg. št. 193218, izdala UE Ljubljana. gni-127363
Suša Urban, Razdrto 23, Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11227, izdala UE Postojna. gno-127482
Sušnik Matjaž, Čolnišče 50, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497862, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnc-126969
Sužnik Maja, Ul. Staneta Severja 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178312, reg. št. 111751, izdala UE Maribor. gnt-127052
Šavron Andrejka, Regentova 2/b, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39395, izdala UE Koper.
gnz-127071
Šilak Dario, Spuhlja 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1569417, reg. št.
45761, izdala UE Ptuj. gnf-127316
Šimić Mile, Kersnikova cesta 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1423263, reg. št. 30359, izdala UE Velenje. gnl-127535
Škerjanec Janez, Žiganja vas 47, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001464123, reg. št. 9196, izdala UE Tržič.
gnq-127155
Štrovs Marko, Zavrh pod Šmarno goro
4/h, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 687221, reg. št. 60176,
izdala UE Ljubljana. gnt-127302
Štupar Aleksander, Kranjska cesta 4/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13686, izdala UE Kamnik. gny-127522
Šulgaj Tadeja, Milčinskega ulica 12, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 505856, reg.
št. 7960. gnf-127191
Šuštarič Matevž, Volčičeva 51, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37365,
izdala
UE
Novo
Mesto.
gnc-126844
Švajger Anton, Kovaška cesta 55, Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 3005, izdala UE Ruše.
m-922

Št.

Tašič Muc Mojca, Ulica Slavka Gruma
32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 25076, izdala UE Novo Mesto.
gnh-127489
Temeljkov Bogdan, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 9044, izdala UE Škofja Loka.
gnw-127474
Tomažin Luka, Bukovščica 20, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26214,
izdala UE Škofja Loka. gnh-127343
Tomič Denis, Vojkova 1, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. A do 125 ccm, BGH, št. S
001805909, reg. št. 11786, izdala UE Idrija. gne-127067
Trifoni Igor, Vojkova cesta 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933107, reg. št. 141028, izdala UE Ljubljana. gnz-127496
Trpin Petra, Podreča 108, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1552257,
reg. št. 55429. gnd-127468
Tuta Jožef, Zatolmin 5, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. 538092. gnp-127181
Valant Boštjan, Bratovševa polščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1284897, reg. št. 226790, izdala UE
Ljubljana. gnz-127021
Valek Derganc Sabina, Ložarjeva ulica
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1373260, reg. št. 233415, izdala UE Ljubljana. gns-127028
Varjačić Matjaž, Švabičeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
543019, reg. št. 120149, izdala UE Ljubljana. gnz-127446
Vehta Vladimir, Cvetkovci 48, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
8822, izdala UE Ormož. gnu-127501
Vernik Marjan, Selnica ob Muri 150/a,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001539140, reg. št. 1195, izdala UE
Pesnica. m-923
Vidmar Andrej, Cvetlična ul. 11, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14047,
izdala UE Slovenske Konjice. gnu-127176
Vidmar Primož, Ingličeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1104011, reg. št. 213150, izdala UE Ljubljana. gnj-127437
Vlahek Sonja, Cesta Talcev 8/d, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
605578, izdala UE Jesenice. gng-127065
Vocovnik Ivan, Temenica 46, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1545639, reg. št. 23793, izdala UE
Grosuplje. gnq-127080
Vodopivec Jožefa, Vatovčeva 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
2326, reg. št. 929. gnl-127485
Vrančič Jure, Pugljeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1370564, reg. št. 235479, izdala UE Ljubljana. gno-127407
Vugrinec Nataša, Jagodje 37, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2597,
izdala UE Izola. gns-127178
Vuković Sava, Trebušakova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1014336, reg. št. 84722, izdala UE Ljubljana. gnf-127516
Vutkovič Vanja, Cesta na Vrhovce 5/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596582, reg. št. 254402, izdala UE
Ljubljana. gnw-126949
Zatler Bernarda, Kleče 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1614232, reg. št. 118409, izdala UE Ljubljana. gny-127422
Zavaloka Tomaž, Kolomban 10/e, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. SI 55014, reg. št. 44065.
gnn-127308
Zemljak Nina, Savska 5, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1300976, reg.
št. 25388. gnk-127315
Zorman Andrej, Majde Vrhovnikove ulica
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1589325, reg. št. 225070, izdala UE Ljubljana. gne-127442
Zrim Franc, Slovenska 3, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 05226.
gnt-127502
Zupančič Konrad, Prešernova cesta 16,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7904. gnp-127206
Zver Mojca, Lamutova 30, Novo mesto Krka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27809,
izdala
UE
Novo
Mesto.
gnk-126836
Žižek Iztok, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1526393, izdala UE Ljubljana.
gnx-127023

Zavarovalne police
Banko Frančišek, Savska cesta 27,
Domžale, zavarovalno polico, št. 640848,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-127449
Bogolin Branko, Drnovo 73, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
0916455, izdala zavarovalnica Tilia.
gnm-127184
Butala Jože, Lokve 12/a, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 0733793, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-126858
Čemas Bogomira, Pot na Fužine 55,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 870439,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu-126876
Ćordić Besim, Preglov trg 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 562450, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-127322
Golob Matejka, Ješenca 69, Rače, zavarovalno polico, št. AO 530845, izdala zavarovalnica Slovenica. m-926
Heim Ingo, Rožna dolina, Cesta XXI/4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 558060,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-127230
Huhoja Stjepan, Ob potoku 25, Rače,
zavarovalno polico, št. AO 00101 294191,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-943
Ivanc Matjaž, Zvezna ulica 37, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 525457, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-127035
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Kajzovar Metka, Vertnikova 3, Ruše, zavarovalno polico, št. AO 00101568105, izdala zavarovalnica Slovenica. m-935
KEMGRAD D.O.O. ŽIRI, Starovaška 25,
Žiri, zavarovalno polico, št. 40301000600,
izdana na ime Cajnkar Lija, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-126943
Konečnik Katja, Šeškova ulica 31, Kočevje, zavarovalno polico, št. 1-AO-2001
1119344 in zeleno karto št. 0878645, izdala zavarovalnica Adriatic. gnw-127453
Kranjc Janez, Dolenja vas 6/a, Cerknica, zavarovalno polico, št. AO 1141866.
gnh-127039
Kunc Aleš, Žirovski vrh 29, Žiri, zavarovalno polico, št. 605370. gnn-127183
Mišica Janez, Čudno selo 1, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 785465, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnh-127043
Okovič Dejan, Mladinska ul. 2, Zreče,
zavarovalno polico, št. 525517, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-126864
Pipuš Marko, Trg 4. aprila 7, Mežica,
zavarovalno polico, št. AO 544066, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-126963
Prešern Rok, Pribinova ulica 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AK 72311, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-127443
Smolnikar Branko, Tomšičeva ulica 15,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
00101624553, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gno-127307
Sušnik Andrej, Rožna dolina, Cesta XV/18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 807175, izdala zavarovalnica Tilia. gng-127515
Šerjak Zdenka, Kladnikova 5, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 00101547736,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-127451
Štern Marta, Lahovče 76, Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št. 910564,
izdala zavarovalnica Tilia. gni-126863
VARNOST LJUBLJANA d.d., Trg osvobodilne fronte 13/a, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 03313779, izdala zavarovalnica
Triglav. gnf-127366
Zaletelj Alojzij, Podbukovje 37, Krka, zavarovalno polico, št. 177070, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnw-127003

Spričevala
Adamov Đurica, Kandijska cesta 42, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Novo mesto, izdano 29. 6. 1995.
gnx-127398
Agović Marijana, Cesta 20. julija 11, Zagorje ob Savi, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani in spričevalo 3. in 4. letnika, izdano leta 1999 in 2000,
izdano na ime Vrdoljak Marijana.
gnt-127506
Arzenšek Vladimir, Gorica pri Slivnici
72/a, Gorica pri Slivnici, spričevalo 1., 2.,
3. in 4. letnika Srednje tehniške šole Celje,
smer strojni tehnik, izdano leta 1989, 1990,
1991 in 1992. gnc-126869
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Bizjak Aleksander, Vrba 4, Dobrna, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za miličnike
kadete v Ljubljani, št. I-255/6, izdano 24. 6.
1976. gnw-127149
Bostele Vili, Zdole 50, Zdole, spričevalo
o zaključnem izpitu GŠC Ljubljana, izdano
leta 1976. gne-127042
Božičnik Jože, Gorjane 11, Podsreda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1996. gni-127038
Černuta Peter, Ulica Tončke Čeč 2, Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta 2003. gnr-127454
Dimič Andreja, Lendavska 17/c, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1988, izdano na ime Šiftar Andreja.
gng-127040
Dobnik Marjana, Šmatevž 3, Gomilsko,
indeks SKVZ šola Medlog, enota Šentjur,
izdan 1. 9. 1987. gny-127172
Dobrovoljc Majda, Kvedrova cesta 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol, frizerska šola, izdano
leta 1977, izdano na ime Ferenček Majda.
gnm-127084
Durleva Vera, Miklošičeva 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Modne modelarske šole Maribor, smer modelar, izdano leta 1978. m-930
Fajfar Damir, Gorenje 29, Stara Cerkev,
spričevalo 4. letnika Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnn-126883
Gregorec Krajnc Vlasta, Rogaška cesta
10, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole Ptuj, št. 8, izdano
26. 6. 1984, izdano na ime Gregorec Vlasta. gns-126978
Hauptman Petra, Podlubnik 83/a, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani - duplikat, izdano leta 2003.
gnb-126845
Hujs Drago, Černelavci, Črtomirova 4,
Murska Sobota, diplomo VPŠ Maribor, št.
1720, izdana 26. 7. 1979. m-928
Ilovar Roman, Škovec 2, Velika Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Center strokovnih šol v Ljubljani, poklic avtomehanik,
izdano leta 1983. gny-127397
Jagrič Tomaž, Stantetova ulica 28, Velenje, indeks, št. 41980020, izdala Medicinska fakulteta. gnh-127064
Jašari Agron, Podkraj 79, Hrastnik, spričevalo 1. letnika Šole za gostinstvo in turizem Celje. gni-127163
Jordan Boštjan, Zoisova ulica 46, Kranj,
diplomo SŠPRNMU Kranj, izdana v šolskem
letu 1984/85. gnv-126954
Juraja Klavdij, Trg 3/c, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro
šole Maribor, št. zaklj. izp. 30/1966/1981,
izdano 1. 7. 1981. gnm-127459
Knez Darija, Jelšane 79, Jelšane, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole Celje, št. 445, izdano 28. 8. 1993.
gni-127263

Knuplež Vasja, Čečovje 7, Ravne na Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta
1999/2000. gne-127321
Koren Polona, Bevkova 1, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 2002. m-929
Kristl Milan, Kozjak pri Ceršaku 35, Ceršak, spričevalo o končani OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, izdano leta 1979. m-934
Kučer Andrej, Heroja Staneta 18, Žalec,
letno spričevalo Srednje kmetijske, gospodinjske šole v Šentjurju, izdano leta 1982.
gnw-127174
Lampret Sandra, Zakotnikova 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnq-127380
Lavrič Anica, Ulica Staneta Bokala 9, Jesenice, diplomo Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, št. os. dok. 276, izdana leta 1988. gnq-127455
Logar Nejc, Gubčeva 7, Slovenj Gradec, spričevalo Srednje in poklicne ekonomske šole Slovenj Gradec, smer trgovec-prodajalec, izdano leta 2001/02.
gnp-127456
Logar Nejc, Gubčeva 7, Slovenj Gradec, spričevalo Gimnazije Slovenj Gradec,
izdano leta 1999/2000. gno-127457
Mesarič Tatjana, Mali Bakovci 85, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Studia Gizela Grah, Murska Sobota, poklic
frizer, izdano leta 2000. gne-127342
Mljač Andrej, Česnikova ulica 22, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2002. gnx-127348
Muršec Brigita, Nadbišec 12, Voličina,
spričevalo o končani OŠ Voličina, izdano
leta 1987. m-933
Nastav Ljiljana, Ulica 1. maja 6, Metlika,
potrdilo o končanem 1. letniku Srednje gostinske šole v Novem mestu. gnl-126860
Ocvirk Peter, Pernovo 14/b, Žalec, diplomo Srednje tehniške šole maršala Tita
Celje, program kovinarstvo in strojništvo, št.
I KS 259, izdana 19. 6. 1987. gnn-126958
Pahovnik Agica, Rečica ob Savinji 95,
Rečica ob Savinji, indeks, št. ŠŠBK Celje,
smer osebna nega frizer, spričevala od 1.
do 3. letnika. gno-127157
Pišler Matej, Trnovski pristan 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2000/2001. gnp-127481
Planec Tatjana, Drstelja 20, Destrnik,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2002. m-942
Platovšek Alenka, Draga 7, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole, smer geodetski tehnik, izdano leta 1991.
gnd-127393
Podbevšek Lucija, Verdun 4/a, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo mesto, ekonomski tehnik, izdano
leta 2002/03 na ime Podbevšek Tomaž.
gnr-127304
Porenta Karmen, Veliki Lipoglav 9,
Šmarje-SAP, spričevalo o zaključnem izpitu

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2001. gnl-127160
Prša Evelina, Rjava cesta 2/b, Ljubljana-Polje, spričevalo 1. letnika Srednje administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1983, izdano na ime Rušnik Evelina.
gnn-127083
Prša Evelina, Rjava cesta 2/b, Ljubljana-Polje, spričevalo o končani OŠ Polje,
izdano leta 1981, izdano na ime Rušnik Evelina. gno-127082
Radovič Miroslav, Klinetova 2, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Angel Besednjak
Maribor, izdano leta 1983. m-939
Rekar Evgen, Trboje 22, Kranj, potrdilo
za voznika traktorja št. 2162/80, izdano leta 1999. gnn-127458
Remec Stojan, Vitovlje 68, Šempas,
spričevalo OŠ Šempas. gnp-126956
Rozman Robert, Krajnčica 35, Šentjur,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdala GZS, št.
910-201/94,
izdano
7. 4.
1994.
gnv-126929
Šiker Nataša, Sladki vrh 18, Sladki Vrh,
spričevalo 5. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 2002. m-924
Šinkovec Leopold, Češnjice 6, Blagovica, spričevalo o končani OŠ Češnjice nad
Blagovico, izdano leta 1958. gnp-126856
Tomc Tomi, Prvomajska 31, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Celje, št. 1-8, izdano 25. 6. 1979.
gng-127415
Urukalo Milan, Borova vas 24, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta 1975.
m-925
Višič Simona, Gmajna 36, Oplotnica, indeks, št. 81587104, izdala EPF Maribor.
m-940
Vrbančič Andrej, Vegova ulica 4/a, Dob,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, izdano leta 1997. gnv-127350
Zavodnik Miha, Kotlje 159, Kotlje, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, št. 343, izdano 22. 7. 1996.
gnf-127041
Zupan Špela, Marinčev grič 21, Vrhnika,
indeks, št. 01098421, izdala Pedagoška fakulteta. gnp-127406

Ostali preklici
Adriatic d.d. Poslovna enota Postojna,
Novi trg 6, 6230 Postojna, preklicuje pooblastila za sklepanje zavarovanj Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper na ime Anita
Delač, šifra zastopnika 062001041.
Ob-100312
AUTOCOMMERCE d.d., Baragova 5,
Ljubljana, delovno knjižico na ime Železnik
Ksenija, reg. št. 37633, serija 241723, izdana 31. 3. 1993 pri SOB Novo mesto.
gnj-127262
Avtoprevozništvo Steblovnik Bojan s.p.,
Kardeljev trg 2, Velenje, licenco izda-

Št.

no18. 7. 2002 pri OZS za tovorno motorno
vozilo Mercedes 13-20 z reg. oznako CE
H5-101, ser. št. 01001225. gny-126872
Balek Gorazd, Cesta Jaka Platiše 9,
Kranj, delovno knjižico. gnf-127116
Belavič Rudi, Klemenčičeva 9, Novo mesto, delovna knjižica ser. št. 766537, reg.
št. 9681 izdana 19.07.1965 pri UE Novo
Mesto. gni-127188
Božičnik Jože, Gorjane 11, Podsreda,
delovno knjižico, izdala UE Šmarje.
gnk-127186
Bračič Tatjana, Levec 31/b, Petrovče,
delovno knjižico. gnx-127223
Brumen Srečko, Nadbišec 6, Voličina,
delovno knjižico, reg. št. 2747, ser. št.
676648, izdana 12. 7. 1962 v Lenartu.
m-941
Čač Rok, Gregorčičeva 25, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81547010. m-937
Danjko Darko, Delavska ulica 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 22046780,
izdala Fakulteta za šport. gnt-127227
Delux Boris, Zaplana 262, Vrhnika, delovno knjižico. gnc-127394
ERIKA trans, Škerjanc Srečko s.p., Šenturška gora 1, Cerklje na Gorenjskem, izvod
licence
št.
009350/1259/09-BGD28/2002 za tovorno vozilo MB ACTROS 1843 LS z reg. oznako KR A7-630. gni-127588
Goleš Sanda, Cesta bratstva in enotnosti 19, Metlika, delovno knjižico, ser. št. A
514228, reg. št. 2930, izdana 27. 2. 2002
v Metliki. gnq-127338
Jankovič Barbara, Preloge 47, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnf-127391
Kleindienst Alenka, Blejska Dobrava 40,
Blejska Dobrava, študentsko izkaznico, št.
71980174, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnl-127335
Klemenc Urša, Vir, Zrinjskega ulica 18,
Domžale, delovno knjižico. gns-127228
Koprivec Damir, Mala nova ulica 14,
Murska Sobota, izvod licence št. 004553,
ser. št. 01013391, izdala OZS dne 3. 7.
2003 za vozilo Peugeot boxer z reg. oznako MS 62-49S. gnk-127486
Koren Majda, Zg. Jablane 348, Cirkovce, delovno knjižico izdano v Mariboru.
gng-126865
Korošec Anton, Postojnska 11, Pivka,
evidenčni
list
za
čoln,
št.
02/03-1172/84/98, izdala Luška kapitanija Koper dne 10. 6. 1983, oznaka čolna
KP-2425. gnr-126979
Kraljič Rado, Ižanska cesta 178, Ljubljana, delovno knjižico. gni-126988
Krcunović Elizabeta, Vižmarska pot 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-127353
Kunej Jaroslav, Endliherjeva ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-127521
Lipičnik Kristjan, Ljubljanska cesta 27,
Celje, študentsko izkaznico, št. 41970150,
izdala Medicinska fakulteta. gny-127297
Magdić Predrag, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-127525
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Makovec Blažka, Novosadska ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico, dvojnik.
gnc-127119
Matešič Daliborka, Obala 126, Portorož
- Portorose, delovno knjižico št. A 280545
izdala UE Piran. gnd-126868
Matoša Brane, Zelena pot 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-126987
Mehulić Sanel, Jakčeva 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-127068
Mermolja Špela, Vrtojba, Gramozna pot
8, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 19366636. gnt-127452
Mlakar Tilen, Reška cesta 4/b, Prestranek, študentsko izkaznico, št. 64990137, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gno-126932
Mlinšek Albert, Ulica Dr. Rudolfa 6, Slovenske Konjice, izkaznico vojnega veterana, št. 12913. gnr-127204
Mravljak Anton, Šembriška 12, Velenje,
evidenčni list št. 1199/91 za čoln z oznako
KP 3154. gnp-127156
Nampelj Cirila, Celovška 99, Ljubljana,
veteransko izkaznico št. 11134, izdala UE
Ljubljana. gny-127072
Oreškovič Lena, Vodnikova cesta 32,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20980167, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-127564
Osredkar Drago, Rožna dolina, Cesta
V/1, Ljubljana, delovno knjižico, št. 15919,
izdana v Ljubljani. gnm-127409
Pekolj Alojz s.p., Prevoznik, Občine 5,
Dobrnič, nemško dovolilnico št. 014817,
črtna koda D033391. gnc-127419
Peternelj Aleš, Podreča 47, Mavčiče,
delovno knjižico. gne-127242
Pompe Franc, Drenovec pri Leskovcu
18, Leskovec pri Krškem, orožni list št. OL
28680. gng-126915
Porenta Karmen, Veliki Lipoglav 9,
Šmarje-SAP, delovno knjižico. gnm-127159
Potočnik Anton s.p., Prevoz stvari, Vrzdenec
73,
Horjul,
licenco
št.
005670/6355-RKN 38/1998, izdala OZS
dne 14. 1. 1998, ser. št. 000 6263, veljavnost do 14. 1. 2003. gnf-127070
R&M VIŠNJEVEC TULJAK MARISA s.p.,
Dolina 1, Izola - Isola, vpisni list za čoln, št.
02/03-4340/98, izdan 11. 6. 1998 za vodni skuter Yamaha XL 1200, reg. oznaka
KP-3886. gnh-127189
Samardžić Jasmina, Cesta revolucije 1,
Jesenice, delovno knjižico. gnc-127594
Simunič Damir, Kozje 145, Kozje, študentsko izkaznico, št. 09990577, izdala
FPP Portorož. gnc-127169
Simunič Damir, Kozje 145, Kozje, izkaznica za delo reševalca iz vode št. 953.
gnd-127168
Soršak Jože, Stranske Makole 18, Makole, delovno knjižico ser. št. 946621, reg. št.
8042 izdane dne 18. 1. 1971. gnz-126871
SOZ JAVORNIK z.o.o., Jenkova 1, Postojna, italijansko bilateralno dovolilnico za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu št. 0024709, izdala OZS na ime Avtoprevozništvo Milavec Bojan s.p., Studeno 55, 6230 Postojna. gnj-127312
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Svetina Ivan, Lokev 63, Lokev, orožni
list, reg. št. 42, izdala UE Sežana dne 21. 1.
2002 z veljavnostjo do 21. 1. 2012.
gns-127128
Škerjanec Janez, Žiganja vas 47, Križe,
študentsko izkaznico, št. 26104723, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnt-127077
Šorn Maja, Selo 12/f, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 21018471, izdala Fakulteta za družbene vede. gnc-127044
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Štanta Darko, Vlahovičeva 42, Ankaran Ankarano, evidenčni list za čoln, št.
286/92-02, oznaka čolna KP 75. gnf-127166
Tahirović Emil, Hočevje 81, Krka, delovno knjižico. gnk-127336
Todorovič Aleksander, Velika Varnica 99,
Zgornji Leskovec, delovne knjižice.
gnp-127185
Zorjan Štefan, Župančičeva 5, Rogaška
Slatina, izkaznico vojnega veterana št.
17818. gno-126936

Žirovnik Albert, Begova 40/a, Maribor,
delovno knjižico, izdano leta 1960 v Mariboru. m-921
Živec Marko, Prade, Cesta Ivana Starca
14, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 19741670, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-127429
Žunkovič Jožef, Radizel, Ob gozdu 26,
Orehova vas, licenco za poklicnega pilota
letalašt. SLO/C(A)/000121, ser. št.
0000676. gns-127078
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