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4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: /
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Ministrstvo za zdravje

ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa

ZJN-12.B

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

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku

Št. 414-05-6/98
Ob-100603
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevi.igor@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
novogradnja OŠ in otroškega vrtca Cirkovce v Občini Kidričevo.
4. Kraj dobave: Cirkovce.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 20. 10. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, tajništvo, Igor Premužič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Občina Kidričevo
Št. 3511-2/2002-35
Ob-100636
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje, Republika Slovenija.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: linearni pospeševalnik z dvema fotonskima energijama
in petimi elektronskimi.
Ostala oprema: obsevalna miza, pozicijski laserji, računalniški verifikacijski sistem, sistem za in-vivo dozimetrijo, 3D načrtovalna delovna postaja, ostali pripomočki.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
346,024.919 SIT.

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Št. 404-08-216/2003-8
Ob-100618
V
javnem
razpisu
MORS
176/2003-ODP za nakup gasilskih vozil II,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72
z dne 25. 7. 2003, Ob-98708, se rok za
oddajo ponudb podaljšuje v skladu s
25. členom ZJN-1.
Novi rok za oddajo ponudb je 29. 8.
2003 do 12. ure na Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik: sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 2003
ob 12.30, v Uradu za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerim
ponudnik dokazuje usposobljenost in so vezani na datumske omejitve, upošteval prvotno postavljeni datum za predložitev ponudb.
Ministrstvo za obrambo
Št. 025-25/2003
Ob-100415
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot
2,
tel.
01/423-54-32,
faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: krma,
660 ton koruze, 74 ton ječmena in
74 ton tritikale.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop I: koruza v zrnju, pakirana v vreče 8 ton;
– sklop II: koruza v zrnju, pakirana v vreče 35 ton;
– sklop III: koruza v zrnju, pakirana v
vreče 25 ton;
– sklop IV: koruza v zrnju, razsuta 592
ton;
– sklop V: ječmen, razsut 74 ton;
– sklop VI: tritikala, razsuta 74 ton.
Možne so ponudbe po posameznih sklopih ali za vse skupaj, vendar tako, da je
razvidna ponudba tudi za vsak posamezen
sklop.
4. Kraj dobave:
– sklop I: Tolmin, skladišče gojitvenega
lovišča Razor – Prodi (Kneža);
– sklop II: Postojna, skladišča gojitvenega lovišča Jelen (Stare Ogence, Mašun, Gomance, Kozarišče);
– sklop III: Maribor, skladišča gojitvenega lovišča Pohorje (Osankarica, Bojtina, Ribnica na Pohorju, Mislinja – Dovže, Božje);
– sklop IV: Kočevje, skladišča gojitvenega lovišča Medved (obora Smuka, obora
Stari log);
– sklop V: Kočevje, skladišča gojitvenega lovišča Medved (obora Smuka, obora
Stari log);
– sklop VI: Kočevje, skladišča gojitvenega lovišča Medved (obora Smuka, obora
Stari log).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
potekala sukcesivno predvidoma od oktobra 2003 do konca novembra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobite na naslovu: Zavod za
gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana. Dodatne informacije dobite pri Iztoku Ožboltu, Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, Gojitveno lovišče
Medved, Reška 35, 1330 Kočevje, s pripisom “Dodatne informacije – Javni razpis za
dobavo koruze“, faks 01/893-10-54 ali po
tel. 01/895-14-51. Pri dvigu razpisne dokumentacije morajo ponudniki predložiti dokazilo o vplačilu 2.000 SIT, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, navedbo, ali je ponudnik zavezanec za DDV in
številko javnega razpisa.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT (DDV je
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vključen). Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo
101-937.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 9. 2003 ob 11. uri, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
– sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva potrditve računa, ki se izstavi po
dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo sprejel odločitev o ponudbi
predvidoma v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(95 točk), odzivni čas na naročilo (2 točki),
rok plačila (3 točke).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 1-2/2003
Ob-100416
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana; tel. 01/434-11-00,
faks 01/436-12-28.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema v predvideni skupni vrednosti 19,000.000 SIT (brez DDV):
1. strežnik; predvidoma 1 kom,
2. standardni osebni računalnik; predvidoma 32 kom,
3. standardni prenosni računalnik; predvidoma 2 kom,
4. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotokopirnim strojem
A4, ČB; predvidoma 6 kom,
5. tiskalnik A3, barvni; predvidoma
1 kom,
6. optični čitalec A4, barvni (za upodabljanje in arhiviranje); predvidoma 1 kom,
7. top za prezentacijo; predvidoma
1 kom,
8. licenčna programska oprema Microsoft; predvidoma 34 kom.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna oddaja po sklopih v skladu z
razpisno dokumentacijo.
4. Kraj dobave: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, vložišče
(soba 01) – Mateja Grošelj. Dvig razpisne
dokumentacije je možen osebno, s pisnim
pooblastilom in dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije; na pisno zahtevo pa
tudi po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
25. 8. 2003 vsak delavnik med 8. in 14.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; virman/položnica; račun na Uradu RS za JP:
01100-6030960677, sklic: 77-02-03.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska c.
58, 1000 Ljubljana – vložišče (soba 01) ali
priporočeno po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2003 ob 12. uri; Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana – sejna
soba (soba 09).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica ‘brez protesta’ v vrednosti 5% od skupne
ponudbene vrednosti z DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 95 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: celovitost ponudbe, cena (merila so podrobneje
razložena v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 8. 2003.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 5072/03
Ob-100467
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
svetlobne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – splošni program žarnic,
2. sklop – profesionalni program sijalk,
3. sklop – profesionalni program – rezervni deli,
4. sklop – avtomobilski program žarnic,
5. sklop – vgradna cestna signalizacija,
6. sklop – prenosna cestna signalizacija;
detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – poslovne enote – ac baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2003 – december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839, sklic na številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
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pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 12. 2003; datum odločitve do 30. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97285.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.
Št. 48/03
Ob-100535
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme kuhinje za DSO Nove Fužine, Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: DSO Nove Fužine, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek del
oktober 2003, dokončanje del december
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana, Tomo Brezovar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave,
vsak dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR št.
01100-6000001963, Dom starejših občanov
Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 9. 2003 ob 12. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Št.

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 z enim izvajalcem.
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: 90 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Bojanka Genorio, tel. 031/879-219.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 2569/03
Ob-100546
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
ADSS optičnega kabla in opreme za relacijo RTP Črnuče – RTP Domžale.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, eventualnih
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisane opreme je fco. skladišče naročnika v RTP Domžale – razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave opreme je največ 5 tednov od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi 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 18. 9. 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: 23003371-26-03, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene naročniku najkasneje do
18. 9. 2003 do 10. ure, ponudbe predložene po tem roku ne bodo upoštevane.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: 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 26/03 –
Ponudba za dobavo ADSS optičnega kabla
in opreme za relacijo RTP Črnuče – RTP
Domžale – Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 9.
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 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, ki odraža 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,
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, ki je zavezanec k reviziji in njegova ponudbena vrednost, oziroma pri podizvajalcu vrednost del
tega podizvajalca, 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),
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· pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
· pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in vzdrževanju,
· pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
· pisno izjavo ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o ponujenem
ADSS kablu,
· pisno izjavo ponudnika, oziroma ev.
podizvajalca o usposobljenosti in sposobnosti,
· pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
· pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede 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 fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Pridobitev dokumentov pod oznako 
velja tudi za eventualnega podizvajalca storitev iz tega javnega naročila, ki bodo v razpisni dokumentaciji dodatno obrazložene.
V ponudbeni dokumentaciji naj bodo dokumenti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.
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 (75% delež),
– tehnične lastnosti kabla (10% delež),
– certifikat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalca (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– reference ponujenega kabla (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 12. 9. 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 18. 8. 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 369/3-15/2003
Ob-100548
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenjava obstoječega MRI slikovnega aparata
Picker z novo MRI aparaturo 1,5 T, s
pripadajočo programsko opremo in tuljavami za slikovno diagnostiko na področju ortopedije, nevrologije ter kot opcije v ostalih področjih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave marec 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 10. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 10. 2003 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% vrednosti posla, za katerega se daje.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 17. 10. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
konfiguracija opreme, vzdrževanje MRI za
8 let.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/65-27-185.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 6. 2003, Ob-96866.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 110-1/03
Ob-100561
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije za potrebe obstoječega avtocestnega sistema v letu 2004.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se ne odda po sklopih.
4. Kraj dobave: posamezna odjemna
mesta v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava električne energije za leto 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 Stane Pavrič, inž. el. - Družba za
avtoceste v RS, Ulica XIV divizije 4, Celje,
tel. 03/54-42-000, faks 03/54-42-001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC 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 24. 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
24. 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
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,240.000 SIT z veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se v celoti financira iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu pondube je 3. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis za predmetno javno naročilo je bil objavljen dne
13. 6. 2003, Ur. l. RS, št. 56/03.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 351-03-6/03-2751
Ob-100605
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme v Osnovni šoli Ivana
Cankarja Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in ne po
sklopih.
4. Kraj dobave: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2003 do 1. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: svetovalka za
področje šolstva, športa in kulture, Damijana Belcl, tel. 02/584-90-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT (z DDV), z virmanom na podračun pri Upravi za javna plačila št. 01263-0100013693. Dostaviti je potrebno potrdilo o registraciji Davčnega urada za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2003 do
10. ure.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 9. 2003 ob 12. uri v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji financiranja so podrobno opredeljeni 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): razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 30. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Občina Ljutomer
Št. 214/03
Ob-100609
1. Naročnik: Gasilska zveza Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode
17, 8250 Brežice, tel. 07/499-08-30, telefaks 07/499-08-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
podvozja (1 kom) za gasilsko vozilo GVC
16/24, kabina 1+2. Tehnične karakteristike vozila so navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
4. Kraj dobave: Gasilska zveza Brežice,
Cesta svobode 17.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo pri tehničnem sekretarju GZ Brežice Vinku Cvetkoviču, tel. 07/499-08-30, GSM 031/609-112
na naslovu Gasilska zveza Brežice, Cesta
svobode 17, 8250 Brežice.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa od 8. do 12. ure vsak delovni
dan (z dokazilom o vplačilu zneska za razpisno dokumentacijo).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z
DDV) na TR 02373-0019775223 pri NLB
Krško na naslov Gasilska zveza Brežice, Cesta svobode 17, 8250 Brežice, z obvezno
navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 29. 9. 2003 do
12. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gasilska zveza Brežice, Cesta
svobode 17, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 9. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Gasilske zveze Brežice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb in ostala zavarovanja navedena
v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in dokazila, ki so zahtevana v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 60 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe zaradi pravnih in drugih
razlogov. Naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije posredoval ponudnikom le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred potekom roka za predložitev ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Gasilska zveza Brežice
Št. 17123-02-403-71/2003 Ob-100613
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: dobava
elektromateriala, in sicer:
– instalacijske cevi in kolena, doze in
pokrovi, kanali,
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– sponke, instalacijski odklopniki, varovalni elementi, kape, pokrovi, velikostni vložki, varovalke, kabeljski čevlji, votlice, tulci,
– kontaktorji in konektorji,
– el. omarice,
– kabli in žice,
– komplet za thorsman kanal,
– komplet za elba kanal,
– strelovodni material,
– objemke, vezice, izolirni trakovi,
– razno.
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 ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
dobavo posameznih točk ali artiklov iz predmetnega javnega razpisa.
4. Kraj dobave: kraj dobave blaga, ki je
predmet razpisa, so lokacije posameznih
organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave ter lokacije posameznih Policijskih uprav na območju celotne države.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo
predložiti. V primeru, da ponudnik ponudi
tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 24. 11. 2003,
predvideni datum zaključka pa dve leti 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 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40307103.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 29. 9.
2003, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
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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
29. 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 pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema fakture, ki je izstavljena
po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 23. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza meriloma cena in finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 8/03-39
Ob-100637
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana, faks 01/425-93-37.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava računalniške opreme (prenosnih računalnikov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2003 do 30. 4. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana – v ekonomatu pri Tonki
Karas – soba 033, vsak delovni dan od
10. do 11. ure, vsa pojasnila pa lahko ponudniki zahtevajo pisno po faksu
01/425-93-37 pod šifro JR-2/2003-dobava računalniške opreme, vsak delovni
dan od 9. do 10. ure, vključno do 12. 9.
2003 (pet dni pred oddajo ponudb).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo do
dneva in ure, ki je predvidena za oddajo
ponudb, v ekonomatu fakultete pri Tonki
Karas, soba 033, vsak delovni dan od
10. do 11. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.800 SIT + 20% DDV, znesek ponudniki nakažejo na naročnikov UJP račun
št. 01100-6030707216, sklic na št.
149000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: osebno vsak dan
do vključno 17. 9. 2003 od 12. do 13. ure
v tajništvu dekanata, soba 524. Ponudba
oddana po pošti se šteje kot pravočasna,
če prispe do istega dne in ure, kot je predvideno za osebno oddajo ponudbe.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 9. 2003 ob 9. uri v prostorih
Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete,
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, sejna soba
521/IV.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 12.
2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je 30 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: na javni razpis po
odprtem postopku za sukcesivno dobavo
blaga se lahko prijavijo ponudniki (pravna
oseba in samostojni podjetniki), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
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posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 12. 2003, ponudniki pa bodo
o izbiri obveščeni najkasneje do 30. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70 točk,
– kadri – 10 točk,
– krajši dobavni rok – 10 točk,
– reference – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Št. 3511-4/2002-189
Ob-100641
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58,
e-mail:
marusa.bizjak@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža standardne medicinske
opreme za Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška c. 2, Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
Ocenjena
vrednost
naročila:
116,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Onkološki inštitut, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober –
december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje, oddelek za investicije, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Zorislava Cimperman, po pošti in po faksu
01/478-69-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro do datuma za sprejem
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije – 10.000 SIT, transakcijski račun
01100-6300109972,
sklic
na
št.
1827111-7141998-22900003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. september
2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vložišče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– javni razpis oprema za Onkološki inštitut
Ljubljana“, na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 13. uri v srednji sejni

Št.

sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentacije in potrjenega zahtevka.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): en ponudnik
lahko nastopa tudi s podizvajalci ali z dvema ali več partnerji v skupnem poslu z obvezno solidarno odgovornostjo vseh sodelujočih, od katerih pa je samo eden poslovodeči.
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: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 12. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ker uporabljamo to merilo, naročnik po
sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal
naknadno povišanje cen.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti do pet dni pred iztekom roka
za predložitev ponudb na njegov naslov: Ministrstvo za zdravje, oddelek za investicije,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Ministrstvo za zdravje

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. 2.3.-2290/03
Ob-100464
V objavi javnega naročila gradnje po odprtem postopku za “Izdelavo projektov PGD,
PZI, PZR za posodobitev proge Prager-
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sko-Ormož (I. faza), objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003,
Ob-99849, se popravi besedilo v 14. točki
in se pravilno glasi:
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
(a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega projekta, kot glavni izvajalec, ki je po
svoji naravi, zahtevnosti in vrednosti (vsaj
20% končne ponudbene cene) primerljiv
razpisanemu projektu, v zadnjih treh letih,
– kolikor ponudnik ne more sam izvršiti
vseh razpisanih storitev, ki so predmet ponudbe, je dolžan v ponudbi navesti glavne
podizvajalce, s katerimi bo izvajal storitve v
primeru, da bo izbran ter navesti storitve, ki
jih bodo posamezni podizvajalci izvajali. V
tem primeru mora ponudnik sam izvesti vsaj
50% vseh storitev, ki so predmet ponudbe,
– ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila, vendar najmanj 6 strokovnjakov z ustrezno izobrazbo (najmanj inž.) in
od tega najmanj po eden za zgornji ustroj,
spodnji ustroj, signalno varnostne naprave,
telekomunikacijske naprave in geologijo-geomehaniko, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila. Od navedenih strokovnjakov morajo biti vsaj trije stalno zaposleni pri
ponudniku.
(b) Ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
(c) Rok dokončanja del ne more biti
daljši od razpisanega.
Javna agnecija za železniški
promet Republike Slovenije
Št. 011-04-2/2002
Ob-100412
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
križišča Dragomelj (OŠ) na cesti
R3-644/1357 Šentjakob – Domžale.
(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: cesta R3-644 Šentjakob – Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka dokončanja ali čas izvedbe: 7 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 9. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 9.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 79,200.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 34404/004/03
Ob-100465
1. Naročnik: Občina Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, tel. 02/729-57-00, faks
02/729-57-04, e-mail: obcina.cerkvenjak@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija občinskih cest v občini v letu
2003 v skupni dolžini 1.250 m.
A) Modernizacija javne ceste: LC
203-400 Brengova – Sp. Čagona – Drbetinci; v naselju Čagona.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja posameznih
sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Čagona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka: 25. 9. 2003 in dokončanja
30. 10. 2003, oziroma čas izvedbe: 35 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,
tel. 02/729-57-00, faks 02/729-57-04. Za
dajanje vseh dodatnih informaci je odgovorna oseba: Darko Fras.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
transakcijski račun: 01353-0100010641.
Na doklazilu o vplačilu mora biti navedena
davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, dne
15. 9. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, dne 15. 9. 2003 ob
12. uri na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: nobenih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 17. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 8. 2003.
Občina Cerkvenjak
Št. 400-01-15/2003
Ob-100516
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov Naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
poškodb na levi brežini Savinje na odseku Savinje od km 34.660 do km
35.320 (na dolžini 660 m).

(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 del: reka Savinja
(Vrbje).
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
3 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba 120, tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v IV. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. 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.
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.
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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je v preteklih osmih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj en
objekt enakovrednega tipa – zavarovanje
brežine korita z lomljencem d > 0,50 m;
poravnan kamnomet, kamen v betonu – na
vodotokih s širino korita dna b > 20 m. Kot
dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogo-
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ja mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja, ter ga priložiti k Izjavi
ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije,
– da je finančno in poslovno sposoben in
sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot tri dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del) ni
daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša
od 120 dni od datuma odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak izvedenih del ni krajši od petih let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
120 dni od datuma za predložitev ponudbe in
predvideni datum odločitve je do 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena, ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 1-1/03
Ob-100544
1. Naročnik: Nafta – Geoterm, pridelovanje surove nafte in zemeljskega plina d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nafta – Geoterm,
pridelovanje surove nafte in zemeljskega plina
d.o.o., Rudarska ulica 1, 9220 Lendava, tel.
02/57-72-240,
02/57-72-244,
faks
02/57-72-239, e-mail: info@nafta-geoterm.si, renata.kevric@nafta-geoterm.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: program
ekološke sanacije rudarskih objektov in
naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
Republiki Sloveniji, letni načrt za leto
2003, sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela) - priprava delovišč, izdelava
jaškov, izkopi in zasipi, zatravitev, odvoz
odpadnega materiala ipd.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten obseg razpisanih gradbenih del. Oddaja parcialnih sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: 23 delovišč na območju
Lendave.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka ali dokončanja ali časa izvedbe: začetek opravljanja gradbenih del: po podpisu pogodbe.
Dokončanje opravljanja gradbenih del: 15.
december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Nafta – Geoterm
d.o.o., tel. 02/57-72-244, 02/57-72-236,

Št.

02/57-72-240,
faks
02/57-72-239,
02/57-72-388.
Osebi za kontakte in dodatne informacije:
Renata Kevrić; Marijan Kraljić.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v Nafti – Geoterm v tajništvu od dneva te objave, do datuma za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 20.000 SIT + DDV
(20%).
Številka transakcijskega računa, kamor je
potrebno
nakazati
zgornji
znesek:
02342-0253149721 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.
Nafta – Geoterm bo izdala razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo plačilo prej navedenega zneska.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Nafta – Geoterm, tajništvo, Rudarska ulica 1, 9220 Lendava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum in čas odpiranja ponudb: v ponedeljek,
29. 9. 2003 ob 12. uri.
Kraj odpiranja ponudb: Nafta – Geoterm,
Rudarska ulica 1, 9220 Lendava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa, vključno z DDV in mora veljati
še 15 dni po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila po
mesečnih situacijah v roku 60 dni.
12. Pravna oblika povezane skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (ZJN, 47. člen):
naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina
izvajalcev z navedbo vodilnega partnerja. Izbrani izvajalec (v primeru skupnega nastopa pa
vodilni partner) mora izvesti minimalno 70% del,
vsi partnerji/podizvajalci morajo biti navedeni v
ponudbi in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani 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: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 15. novembra 2003. Odločitev o izbiri bo
v roku 7 dni od datuma odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Tehnični del:
– ravnanje z odpadki – 10%,
– mehanizacija in organizacija del – 5%,
– kvalifikacije ponudnika (in podizvajalcev)
– 15%,
– reference vodje in sodelujočih delavcev
– 5%,
– terminski plan izvedbe – 20%.
Finančni del:
– cena izvedbe vseh razpisanih del – 40%,
– način plačila (rok zapadlosti, pobot itn.)
– 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Nafta – Geoterm, d.o.o.
Št. 404-01-184/2003
Ob-100563
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
ter zunanje ureditve po načelu “ključ v
roke“ za Srednjo zdravstveno šolo Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: naročnik bo upošteval samo ponudbo za varianto, ki je navedena z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: LIZ-inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Janez Sitar, udig, tel. 01/23-44-032, faks
01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave naprej, vsak delavnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun: 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2003, do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2003 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije,
Trubarjeva 3/V, Ljubljana, sejna soba št. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo
plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe september 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 78 z dne 6. 9. 2002,
Ob-76828.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 60-2509/03
Ob-100639
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
parkirišč na Novem trgu v Novem mestu.
Obstoječi parkirni plato predstavlja strešno površino podzemne garažne hiše.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 29. 9. 2003 do
30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, Jordan Hrvatin
tel. 07/39-32-494.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8. do
15. ure po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
50.000
SIT
na
TRR
št.
03150-1000002272 pri SKB banki d.d., z
navedbo “Plačilo razpisne dokumentacije Sanacija parkirišč na Novem trgu v Novem
mestu“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12,
Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2003 ob 11. uri v Komunali Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
12. 11. 2003, predvideni datum odločitve
15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih
v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 61-62 z dne
27. 6. 2003, Ob-96731.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 351-03-2/00-4
Ob-100646
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250
Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 02/748-29-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija in novogradnja OŠ Olge Meglič na
Ptuju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: obstoječi objekt šole na
Prešernovi 31 na Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rekonstrukcija in
novogradnja OŠ Olge Meglič: začetek: 8. 10.
2003, konec: 1. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1,
Ptuj, Ivan Vidovič ali Valentina Golob, tel.
02/748-29-50, faks 02/748-29-98.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 9. 2003 do
13. ure – vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko
dobijo usposobljeni ponudniki na podlagi predhodne najave in s potrdilom o vplačilu 5.000
SIT na transakcijski račun Mestne občine Ptuj:
01296-0100016538, sklic 351-03-2/00-4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj,
s pripisom “rekonstrukcija in novogradnja
OŠ Olge Meglič“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 2003 ob 12. uri, Mestna občina
Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni
trg 1/III, Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, bančna garancija

za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev, rok
plačila: 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo, predvideni datum odločitve: 23. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Mestna občina Ptuj

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-100829
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 75 z dne 1. 8. 2003,
Ob-99231 se popravi, tako da se pravilno
glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 9. 2003 do
9. ure.
10. Datum, čas in kraj podpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
2003 ob 10. uri, na naslovu Javna agencija
za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, v sejni sobi.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Obvestilo
o nadaljevanju postopka
izvedbe javnega razpisa
Ob-100560
Naročnik Dom podiplomcev Ljubljana
določa nov rok za javno odpiranje do roka
oddaje prispelih ponudb za javno naročilo
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storitev po odprtem postopku (št. javnega
naročila: 3/03) za oddajo receptorskih del
in fizičnega varovanja premoženja v javnem
zavodu “Dom podiplomcev Ljubljana“, ki je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 56 z
dne 13. 6. 2003, Ob-96032, in sicer je
nov rok javnega odpiranja do roka oddaje
prispelih ponudb dne 28. 8. 2003 ob
10. uri v sejni sobi Doma podiplomcev Ljubljana, Gosarjeva 9, Ljubljana.
Dom podiplomcev Ljubljana
Sprememba
datuma predložitve
in odpiranja ponudb
Št. 4022-238/03-21
Ob-100534
Naročnik Mestna občina Ljubljana, obvešča vse prevzemnike razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca za izdelavo tiskovne
oblike (besedil, slik in preloma), tisk, vezavo in distribucijo javnega Glasila Ljubljana,
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 68-70 z dne 18. 7. 2003, Ob-98315,
da je eden od prevzemnikov razpisne dokumentacije vložil zahtevo za revizijo postopka oddaje javnega naročila.
Zaradi navedenega razloga je rok za
predložitev in odpiranje ponudb, dne 20. 8.
2003, prestavljen do dokončnosti odločitve vloženega zahtevka za revizijo.
Vsi prevzemniki razpisne dokumentacije
bodo tudi pisno obveščeni.
Mestna občina Ljubljana
Sprememba
datuma odpiranja ponudb
Ob-100649
V javnem razpisu za izbor pooblaščenih
zdravnikov za opravljanje nalog zdravstvenega varstva pri delu za obdobje treh
let, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 75
z dne 1. 8. 2003, Ob-99143, se popravijo 9. (a), (b) in 10. točka in se pravilno
glasijo:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 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 bodo ponudbo oddali osebno, Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in
nabavo, Nabavna služba, 2500 Maribor,
če bodo ponudbo poslali priporočeno
po pošti.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 9. 2003 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10
v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 011-04-2/2002
Ob-100419
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: PGD, PZI za I. etapo 1. faze izgradnje izvennivojskega križanja z železnico v Murski Soboti na cesti R2-441/1298.

Št.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R2-441 Murska
Sobota – Gederovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: najkasneje do
15. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o 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: pogoji so navedeni
v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 70,000.000 SIT.
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003, Ob-94389.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-100423
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: PGD, PZI rekonstrukcije križišča cest R1-221/1221,
R1-221/1222 in R1-224/1230 pri Riklovem mostu v Hrastniku.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Trbovlje-Hrastnik-Šmarjeta in R1-224 Hrastnik-most čez Savo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 210 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o 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: pogoji so navedeni
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v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 24,500.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97225.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 400-01-16/2003
Ob-100517
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: izdelava 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: /
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 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: 15. 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 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 3 sodelavce/člane projektne skupine,
– da zagotovi ustreznost izobrazbe nosilca naloge/vodje projekta in sodelavcev/članov projektne skupine ter predloži
ustrezna dokazila,
– da zagotovi, da ima odgovorni nosilec naloge/vodja projekta najmanj 10 let
delovnih izkušenj, sodelavci/člani projektne skupine pa najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– da skupni obseg ur neposrednega
dela podizvajalcev v projektni skupini ne
presega polovice ur celotne projektne skupine,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih za izdelavo lokacijskih načrtov predpisuje Zakon o
urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in
8/03),
– 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 18. 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: 14. 8. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 110-1/03
Ob-100549
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: recenzije geološko geotehniških elaboratov, poročil in projektov s svetovalnimi storitvami na področju geotehnike in predorogradnje pri načrtovanju slovenskih avtocest.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: recenzije geološko geotehničnih elaboratov, poročil in projektov predstavljajo pregled dela projektno
tehnične dokumentacije za avtoceste. Glede na rebalans in dopolnitev Nacionalnega
programa slovenskih avtocest bo potekala
priprava projektov do leta 2008. V času
gradnje AC bodo izvajane strokovno svetovalne storitve. Na ta način je rok predmetnega naročila 5 let.
8. (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 Andrej Ločniškar, univ. dipl. inž. geol. – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o, Ljubljana, Kotnikova 40, tel.
01/30-68-323, faks 01/30-68-307.
(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: 5.000 SIT stroškov razpi-
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sne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.
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 Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 9. 2003 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o, Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3,600.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 6. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se ocenjujejo v skladu s točko D3 razpisne dokumentacije. Ocenjuje se: strokovna
usposobljenost ponudnika, reference ponudnika in ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št.

Št. 10-69/03
Ob-100693
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dobava naftnih
derivatov v kurilni sezoni 2003/2004,
ekstra lahko kurilno olje 900.000 litrov,
plinsko olje D2 60.000 litrov, plinsko
olje D2 za zimske razmere 10.000 litrov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: v Murski Soboti, raztočeno.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, do 15. 10. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, v tajništvu podjetja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 10. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun št. 02340-0011260725
pri NLB d.d. Divizija Pomurje ali št.
24900-9002489845 pri Krekovi banki
Murska
Sobota,
s
pripisom
za
J001/03-AB.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala javno podjetje
d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
tajništvo podjetja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2003 ob 10.30, Komunala
javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska
Sobota, v sejni sobi podjetja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 2,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 90 dni od izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je ponudnik v zadnjih
3 letih opravil podobna dela najmanj za
2 naročnika v enakem ali večjem obsegu
kot so razpisana (velja smiselno tudi za podizvajalce).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 12. 2003, 2. 10.
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: 18. 8. 2003.
Komunala javno podjetje d.o.o.,
Murska Sobota

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 51/01-03
Ob-100356
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola elementare Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,
6330 Piran.
3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– zelenjava in sadje,
– mlevski izdelki,
– čaji, začimbe in riž,
– jajčne testenine,
– zamrznjena zelenjava,
– sokovi in sirupi,
– zamrznjene ribe.
Kraj dobave je Oljčna pot 24, Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – najnižja vrednost
skupine blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– sveže meso – Celjske mesnine d.d.,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– mesni izdelki – Celjske mesnine d.d.,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– perutnina in perutninski izdelki – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj,
– zelenjava in sadje – KZ Agraria Koper,
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
– mlevski izdelki – Mlinotest Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,
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– čaji, začimbe in riž – Mercator d.d.,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– jajčne testenine – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– zamrznjena zelenjava – Delmar d.o.o.
Izola, Industrijska cesta 12, 6310 Izola,
– sokovi in sirupi – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– zamrznjene ribe – Delmar d.o.o. Izola, Industrijska cesta 12, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
1,300.485,30 SIT,
– sveže meso – 1,658.465,90 SIT,
– mesni izdelki – 941.074,75 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki –
592.687,40 SIT,
– zelenjava in sadje – 908.615 SIT,
– mlevski izdelki – 97.084,26 SIT,
– čaji, začimbe in riž – 621.199,43 SIT,
– jajčne testenine – 208.250,34 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 69.752,48 SIT,
– sokovi in sirupi – 340.637,45 SIT,
– zamrznjene ribe – 180.652,50 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
1,528.891,62 SIT, 1,300.485,30 SIT,
– sveže meso – 1,700.563,90 SIT,
1,658.465,90 SIT,
– mesni izdelki – 1,061.417,60 SIT,
941.074,75 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki –
613.121,40 SIT, 592.687,40 SIT,
– zelenjava in sadje – 1,412.887 SIT,
908.615 SIT,
– mlevski izdelki – 116.993,52 SIT,
97.084,26 SIT,
– čaji, začimbe in riž – 682.197,15 SIT,
621.199,43 SIT,
– jajčne testenine – 261.141,27 SIT,
208.250,34 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 91.812,70 SIT,
69.752,48 SIT,
– sokovi in sirupi – 2,994.607,20 SIT,
340.637,45 SIT,
– zamrznjene ribe – 215.780,30 SIT,
180.652,50 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za skupino blaga kruh in slaščičarski
izdelki ter skupino ostalo prehrambeno blago je naročnik prejel samo po eno ponudbo, zato je navedeni skupini oddal po postopku oddaje naročil male vrednosti v skladu s 125. členom ZJN in internim aktom o
oddaji naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2003.
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Št. 03301-13/2003
Ob-100400
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Cankova 25,
9261 Cankova, tel. 02/540-93-70.
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3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema kuhinje za Osnovno šolo
Cankova, Cankova 27.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Saksida d.o.o., Na produ 28, 2354 Brestrnica.
7. Pogodbena vrednost: 16,364.700
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,200.962 SIT, 16,364.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95455.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Občina Cankova
Št. 38/2003
Ob-100401
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup FM oddajnikov za oddajanje
radijskih programov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ACORN d.o.o., Cesta
v Gorice 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,413.720
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: naročnik je izvedel postopek s pogajanji, ker je v odprtem postopku prejel
samo eno ponudbo, predhodno je bilo pridobljeno mnenje Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Ob-100402
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: univerzalni kabel 20 kV in obesni mate-

rial; 17.000 m; 482 kosov; skladišča naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MR export import
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 57,724.920
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,245.490 SIT, 57,724.920 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100403
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji,
opornice in obesni material; 3.495 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: J-Rupert &
Co. d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,218.595
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,480.250 SIT, 5,218.595 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100404
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
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3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji,
opornice in obesni material; 6.870 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Mini Tehno
d.o.o., Jakobski dol.
7. Pogodbena vrednost: 4,604.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,934.200 SIT, 4,604.500 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.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100405
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji,
opornice in obesni material; 1.000 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,010.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,120.000 SIT, 3,560.000 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: 11. 8. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100406
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne

Št.

energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji,
opornice in obesni material; 7.850 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Tehmar
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,077.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,417.000 SIT, 9,077.500 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.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100407
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 129 kosov; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Merkur d.d.,
Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 12,156.490
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,454.092 SIT, 12,156.490 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.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100408
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
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2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 17. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 1.100 kosov;
glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,004.290
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,004.290 SIT, 22,004.290 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.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-100409
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: orodja in
mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 2: Merkur d.d.,
Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 7,373.002
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,901.100 SIT, 7,373.002 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.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Stran
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Ob-100410
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor,
faks
02/22-00-107,
tel.
02/22-00-000.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: orodja
in mehanizacija; glavno skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,518.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,599.660 SIT, 22,518.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 1.7.3763
Ob-100414
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-403, telefaks
01/29-14-833.
3. Datum izbire:
– sklop A1, A2 in B – 26. 5. 2003,
– sklop A3 in A4 – 3. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga in kraj dobave:
– sklop A1 – 1.000 kosov impregnirani bukovi pragi,
– sklop A2 – 2.000 kosov impregnirani bukovi pragi,
– sklop A3 – 4.000 kosov impregnirani bukovi pragi,
– sklop A4 – 10.000 kosov impregnirani bukovi pragi,
– sklop B – 242,744 m3 impregnirani rezani ostrorobni hrastovi kretniški
pragi.
Dobava v skladišča po dispoziciji kupca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 95 točk in plačilni rok
5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A1, A2, A3 in A4 – Holdtrade
GMBH, Am Wehrhahn 86, 40211
Düsseldorf, Nemčija,
– sklop B – THP Handels GMBH,
Woffenbacher Strasse 17, 92318 Neumarkt, Nemčija.
7. Pogodbena vrednost:
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– sklop A1, A2, A3 in A4 – 670.650
EUR,
– sklop B – 107.778,33 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 2 za sklop A1 in A2,
– 1 za sklop A3 in A4,
– 2 za sklop B.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A1 – 42,25 EUR; 39,45 EUR,
– sklop A2 – 41,45 EUR; 39,45 EUR,
– sklop A3, A4 – 39,45 EUR; 39,45
EUR,
– sklop B – 134.998 SIT/m3;
103.611,84 SIT/m3.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: za
sklop A3 in A4 je bil z edinim ponudnikom
izveden postopek s pogajanjem.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 8. 2003.
Slovenske železnice d.d.
Št. 478/03
Ob-100418
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,
6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.
3. Datum izbire: 5. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po posameznih
sklopih (sukcesivna dobava blaga od 1. 8.
2003 do 31. 5. 2004), vse enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo (najnižja cena pri izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: jajca: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo,
– sklop 2: splošno prehrambeno blago:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: jajca: 564.844 SIT,
– sklop 2: splošno prehrambeno blago:
7,564.916 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: jajca: 1,
– sklop 2: splošno prehrambeno blago: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: jajca: 564.844 SIT/edini ponudnik - ponovni razpis,
– sklop 2: splošno prehrambeno blago:
8,602.771 SIT, 7,564.916 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: 12. 8. 2003.
Vrtec Koper

Št. 404-08-291/01-21
Ob-100426
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: juhe, začimbe, dodatki jedem in
drugo.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 31,250.007,78
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,250.007,78 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001,
Ob-57816.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-373/01-32
Ob-100429
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: kruh, pekovsko pecivo in
ostalo,
II. sklop: slaščice, keksi in podobno,
III. sklop: napolitanke, energetske
ploščice, čokolada in slaščice z daljšim
rokom uporabnosti.
Dobava se vrši na skupine lokacij v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za posamezno skupino lokacij.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za I. sklop:
1., 2. in 3. skupina lokacij: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4. skupina lokacij: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto,
5. in 6. skupina lokacij: Kruh-Pecivo
d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor;
– za II. sklop:
1. skupina lokacij: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje,
2. in 3. skupina lokacij: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
4. skupina lokacij: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto,
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5. skupina lokacij: Kruh-Pecivo d.d., Ul.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
6. skupina lokacij: Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota;
– za III. sklop: dobavitelja se ne izbere.
7. Pogodbena vrednost:
– za I. sklop:
1. skupina lokacij: 14,845.627 SIT,
2. skupina lokacij: 17,771.304,50 SIT,
3. skupina lokacij: 861.225,80 SIT,
4. skupina lokacij: 3,258.410 SIT,
5. skupina lokacij: 13,076.845 SIT,
6. skupina lokacij: 3,282.158,50 SIT;
– za II. sklop:
1. skupina lokacij: 3,194.150 SIT,
2. skupina lokacij: 4,998.571,25 SIT,
3. skupina lokacij: 1,570.484,20 SIT,
4. skupina lokacij: 955.024,50 SIT,
5. skupina lokacij: 3,375.918 SIT,
6. skupina lokacij: 736.024,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. sklop:
1. skupina lokacij: 18,182.658,20 SIT,
14,845.627 SIT,
2. skupina lokacij: 23,607.700 SIT,
17,771.304,50 SIT,
3. skupina lokacij: 5,116.572,60 SIT,
4,861.225,80 SIT,
4. skupina lokacij: 3,292.370 SIT,
3,258.410 SIT,
5. skupina lokacij: 13,154.275 SIT,
13,076.845 SIT,
6. skupina lokacij: 3,384.307 SIT,
3,282.158,50 SIT;
– za II. sklop:
1. skupina lokacij: 4,389.597 SIT,
3,194.150 SIT,
2. skupina lokacij: 7,151.950 SIT,
4,998.571,25 SIT,
3. skupina lokacij: 1,892.280 SIT,
1,570.484,20 SIT,
4. skupina lokacij: 1,069.600 SIT,
955.024,50 SIT,
5. skupina lokacij: 4,241.940 SIT,
3,375.918 SIT,
6. skupina lokacij: 1,064.610 SIT,
736.024,15 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002, Ob-70403.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-14/01-23
Ob-100430
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 3. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: sveže meso in sveži mesni
izdelki, poltrajni suhomesnati izdelki,
II. sklop: poltrajni mesni izdelki, trajni
suhomesnati izdelki.
Dobava se vrši na skupine lokacij v RS.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za posamezno skupino lokacij.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za I. sklop:
1., 2., 3. in 4. skupina lokacij: MIP d.d.,
Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
5. in 6. skupina lokacij: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
– za II. sklop: MIP d.d., Panovška 1,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
– za I. sklop:
1. skupina lokacij: 36,637.044,50 SIT,
2. skupina lokacij: 13,850.740,50 SIT,
3. skupina lokacij: 19,504.268,10 SIT,
4. skupina lokacij: 7,736.497 SIT,
5. skupina lokacij: 15,083.476,80 SIT,
6. skupina lokacij: 2,623.117,92 SIT;
– za II. sklop: 27,572.584 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. sklop:
1. skupina lokacij: 42,968.044 SIT,
36,637.044,50 SIT,
2. skupina lokacij: 14,508.787 SIT,
13,850.740,50 SIT,
3. skupina lokacij: 23,467.192,50 SIT,
19,504.268,10 SIT,
4. skupina lokacij: 9,265.346 SIT,
7,736.497 SIT,
5. skupina lokacij: 16,128.050 SIT,
15,083.476,80 SIT,
6. skupina lokacij: 2,759.720 SIT,
2,623.117,92 SIT;
– za II. sklop: 32,701.930,30 SIT,
27,572.584 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45512.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 88 z dne 29. 9.
2000, Ob-35986.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-290/01-30
Ob-100431
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 3. 4. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: mlevski izdelki in testenine,
II. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno
I. sklop: Mlinotest živilska industrija d.d.,
Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina;
II. sklop: dobavitelja se ne izbere.
7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
11,634.614 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. sklop: 14,031.125 SIT, 11,634.614
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001,
Ob-57814.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-373/01-31
Ob-100432
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: čokolada in slaščice z daljšim rokom uporabnosti,
II. sklop: energetske ploščice,
III. sklop: napolitanke.
Dobava se vrši na skupine lokacij v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za I. sklop: dobavitelja se ne izbere;
– za II. sklop: Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
– za III. sklop: Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za II. sklop: 2,628.800 SIT;
– za III. sklop: 1,367.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za II. sklop: 2,944.256 SIT,
2,628.800 SIT;
– za III. sklop: 1,367.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002, Ob-70403.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-142/01-17
Ob-100433
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ribe – rečne in morske.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 32,665.118,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,797.775 SIT, 32,665.118,50 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, Ob-55130.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-292/01-21
Ob-100434
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zamrznjene in konzervirane vrtnine
in sadje.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 80,776.061,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,332.765 SIT, 80,776.061,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001,
Ob-57815.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-290/01-31
Ob-100435
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zamrznjeni izdelki iz testa.
Dobava se vrši na različne lokacije v RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost po
ponudbenem ceniku za vse artikle.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,670.420
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,670.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57814.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 931-7/2003 0705
Ob-100440
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja za potrebe javnih zavodov v Občini Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost pogodb znaša 25,736.150 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,005.370 SIT, 25,736.150 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: 12. 8. 2003.
Občina Krško
Št. 1/2003
Ob-100442
1. Naročnik: Osnovna šola Poljčane.
2. Naslov naročnika: Dravinjska c. 26,
2319 Poljčane, tel. 02/829-50-30.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in drugo prehrambeno blago.
Kraj dobave: OŠ Poljčane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, celovitost, kvaliteta,
plačilni rok, dodatne ugodnosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas,
b) meso: Celjske mesnine d.d., Celje,
c) mesni izdelki: Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Sežana in Celjske mesnine d.d., Celje,
č) ribe in konzervirane ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš,
d) jajca: Kmetija Marije in Mirka Kaučič,
Gornji Ivanjci 21,
e) krompir: Doberšek Štefan, Sp. Jablane 4 in S.P. Plod d.o.o., Preloge,
f) sveža zelenjava in sadje: S.P. Plod
d.o.o., Zg. Ložnica, Mercator SVS d.d., Ptuj

in Marija Kohne s.p., Prodaja – sadje, zelenjava, Poljčane,
g) konzervirano sadje: ERA Petlja d.o.o.,
Ptuj in Mercator SVS d.d., Ptuj,
h) zmrznjena in konzervirana zelenjava:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš,
i) sadni sokovi: ERA Petlja d.o.o., Ptuj in
Nektar & Natura d.o.o., Ljubljana,
j) zmrznjeni izdelki iz testa: Žito prehrambena industrija d.d., Ljubljana,
k) žita, mlevski izdelki, testenine: ERA
Petlja d.o.o., Ptuj in Žito prehrambena industrija d.d., Ljubljana,
l) slaščičarsko pecivo: Ptujske pekarne
in slaščičarne d.d., Ptuj,
m) kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Strnad, Viljem Strnad s.p., Oplotnica, Ptujske pekarne in slaščičarne d.d., Ptuj in
Kruh-pecivo d.d., Maribor,
n) olje in ostalo prehrambeno blago: ERA
Petlja d.o.o., Ptuj in Mercator SVS d.d., Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: določena po
sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) mleko in mlečni izdelki: 2,219.126
SIT, 1,966.076,40 SIT,
b) meso: 6,982.160 SIT, 6,298.246 SIT,
c) mesni izdelki: 1,987.600 SIT,
1,707.356 SIT,
č) ribe in konzervirane ribe: 297.347,27
SIT, 297.347,27 SIT,
d) jajca: 210.000 SIT, 141.000 SIT,
e) krompir: 528.000 SIT, 385.000 SIT,
f) sveža zelenjava in sadje: 1,725.900
SIT, 981.382,50 SIT,
g) konzervirano sadje: 1,100.725 SIT,
799.240 SIT,
h) zmrznjena in konzervirana zelenjava:
441.664 SIT, 271.098,10 SIT,
i) sadni sokovi: 308.487 SIT, 187.790
SIT,
j) zmrznjeni
izdelki
iz
testa:
1,575.780,60 SIT, 1,017.060 SIT,
k) žita, mlevski izdelki, testenine:
914.649,50 SIT, 692.758 SIT,
l) slaščičarsko pecivo: 912.000 SIT,
373.760 SIT,
m) kruh in pekovsko pecivo: 2,970.102
SIT, 2,513.400 SIT,
n) olje in ostalo prehrambeno blago:
4,250.086,60 SIT, 2,532.269 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: 13. 8. 2003.
Osnovna šola Poljčane
Št. 351-01-2/03
Ob-100524
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna, faks 05/72-80-780,
obcina@postojna.si, tel. 05/72-80-700.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža opreme za
Osnovno šolo Miroslava Vilharja Postojna, kraj dobave Postojna.
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Št.

Št. 1/03
Ob-100527
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 1. 7. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava šasij s kabino za smetarska vozila – 3 kos in kotalni prekucnik
– 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za troosno šasijo z
zatečno krmiljeno osjo za smetarsko nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov: cena brez davka:
50 točk, preseganje osnovnih tehničnih zahtev: 17 točk, usklajenost z obstoječim
voznim parkom komunalnih vozil: 10 točk,
dobavni rok: 8 točk, servis: 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: šasije s kabino za smetarska vozila: MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o.; šasija s kabino za kotalni prekucnik: AC Intercar d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o.: 46,020.000
SIT; AC Intercar d.o.o.: 14,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: šasije s kabino za smetarska vozila:
49,128.300 SIT, 46,020.000 SIT; šasija s
kabino za kotalni prekucnik: 15,345.300
SIT, 14,100.000 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: 14. 8. 2003.
Snaga d.o.o.

2. Naslov naročnika: Kranjska c. 27,
4240 Radovljica, tel. 04/533-75-00, faks
04/533-75-55.
3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje za dve leti; kraj dobave:
Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica,
Kranjska c. 27, 4240 Radovljica in podružnični šoli v Ljubnem in Mošnjah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka, d.d. Lesce, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, za dobavo kruha in
pekovskih izdelkov,
2. JEM – Jeseniške mesnine, d.d.,
Spodnji Plavž 14, 4270 Jesenice, za dobavo mesa in mesnih izdelkov,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
4. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za dobavo perutninskega mesa,
5. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo sadja in zelenjave,
5.a) Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo jabolk,
5.b) Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo krompirja,
6. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo konzerviranega sadja in sadnih sirupov,
7. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo jajc,
8. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, za dobavo rib,
9. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo mlevskih izdelkov in testenin,
10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo čajev in suhega
sadja,
11. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, za dobavo zmrznjenega programa – mlevski izdelki,
12. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, za dobavo ostalega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Osnovna šola A. T. Linharta
Radovljica

Št. 2
Ob-100543
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Št. 14-08/03
Ob-100552
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - 70%, garancijski rok
- 10%, dobavni rok - 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: UMT d.o.o., Kolodvorska 20a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,385.337,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,584.005,46 SIT, 17,703.621,60
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: 23. 5. 2003.
Občina Postojna
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2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: osteosintetski material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
2. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,
3. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
4. J.S. Evro-Medical Company, d.o.o.,
Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: Auremiana:
63.437,78 SIT; Johnson & Johnson:
1,791.335 SIT; Metalka Zastopstva Media:
793.426,77 SIT; J.S. Evro-Medical Company: 18,781.240,59 SIT.
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: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002,
Ob-75580.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 04-08/03
Ob-100553
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: sredstva za dezinfekcijo; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:: 17,497.301,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,056.361,19 SIT, 17,497.301,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54346.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 13-08/03
Ob-100554
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: kardiološki medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kjer prijava na posamezno
vrsto blaga: cena 70 točk, reference proizvajalca 30 točk. Kjer prijava na skupino:
končna vrednost skupine 70 točk, reference proizvajalca 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
2. Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
3. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
5. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
6. Angiomedic, d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana, za posamezne vrste blaga in
za skupino 7;
7. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga.
7. Pogodbena vrednost: Salus Ljubljana: 16,821.747,85 SIT; Cardio Medical:
35,403.000
SIT;
Sind
Ljubljana:
10,050.000 SIT; Sanolabor: 3,201.875
SIT; Thomy F. E.: 86.600 SIT; Angiomedic:
4,588.385,80 SIT; Johnson & Johnson:
1,039.728 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
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. 77 z dne 30. 8. 2002, Ob-76516.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 07-08/03
Ob-100555
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: medicinski potrošni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
skupine oziroma najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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1. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
2. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in za skupine 6, 43, 44, 45, 46 in 56;
3. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, za posamezne vrste blaga in za skupino 16;
4. MM Surgical, d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
5. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
6. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor, za posamezne vrste blaga;
7. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupini 28 in 33;
8. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupino 71;
9. Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
10. Medias International, d.o.o., Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, za posamezne
vrste blaga;
11. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in za skupini 54 in 87;
12. Medinova, d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
13. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin, za posamezne vrste blaga;
14. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga
in za skupino 12;
15. Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, za posamezne vrste blaga;
16. AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230 Šentjur, za skupino 10;
17. PRI-MA, d.o.o., Igriška 2, 1000 Ljubljana, za skupino 69;
18. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska 2,
4000 Kranj, za posamezne vrste blaga;
19. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga in za
skupini 47 in 48;
20. Valencia Stoma – Medical, d.o.o.
Župančičeva 10, 1000 Ljubljana, za skupino 75;
21. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
22. Profarmakon International, d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, za
posamezne vrste blaga in za skupino 1;
23. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga in za skupino 40.
7. Pogodbena vrednost: Emporio Medical:
6,961.364,20
SIT;
Interpart:
13,758.145,28 SIT; Gopharm: 823.203,59
SIT; MM Surgical: 1,199.160 SIT; Iris Mednarodna trgovina: 45.819,60 SIT; Mikro +
Polo: 490.148,08 SIT; Kemofarmacija:
35,908.014,66
SIT;
Hibiskus:
1,792.021,89 SIT; Apollonia: 1,292.472,89
SIT; Medias International: 180.085,50 SIT;
Thomy F. E.: 1,188.900 SIT; Medinova:
1,684.306,30 SIT; Simps´s: 110.484 SIT;
Sanolabor: 13,422.783,14 SIT; Auremiana:
6,983.463,43
SIT;
AMS
Meding:
1,784.004 SIT; PRI-MA: 871.079,22 SIT;

PFM-S:
3,132.290,35
SIT;
Medis:
6,245.542,55 SIT; Valencia Stoma-Medical:
58.090,09 SIT; Johnson & Johnson:
77.727,78 SIT; Profarmakon International:
2,189.148,56
SIT;
Sind
Ljubljana:
2,637.423,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pri tistih vrstah blaga, kjer sta dva
ponudnika ponudila enako ceno, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za prvo
polovico četrtega obdobja z Medias International, d.o.o., za drugo polovico četrtega
obdobja pa s Sanolabor, d.d.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54874.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 06-08/03
Ob-100556
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: medicinski potrošni material
za rentgenologijo in angiografijo; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena – 70 točk;
2. reference proizvajalca – 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,
2. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana,
3. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana,
4. Mollier, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
5. Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
6. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Johnson & Johnson: 198.378 SIT; Thomy F. E.:
2,644.000 SIT; Emporio Medical: 70.948
SIT; Mollier: 1,275.256 SIT; Auremiana:
5,052.376,80
SIT;
Sanolabor:
6,528.818,79 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost in usposobljenost prijaviteljem za posamezno vrsto blaga.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002,
Ob-76013.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03-08/03
Ob-100557
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: enteralna prehrana; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija, d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,069.148,31
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,860.510,26 SIT, 7,069.148,31 SIT;
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54345.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 02-08/03
Ob-100558
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: obvezilni in sanitetni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana,
2. Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
3. Merit, d.o.o., Šmartinska 130, 1000
Ljubljana,
4. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana,
5. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
6. Tosama, Tovarna sanitetnega materiala, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230
Domžale,
7. Profarmakon International, d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
8. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
9. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
10. Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,

Št.

11. G4 Medico, d.o.o., Na Straški vrh
13, 1126 Ljubljana,
12. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
13. Helpy, d.o.o., Dobrave 7A, 1236 Trzin,
14. Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Valencia Stoma-Medical: 106.330 SIT; Simps´s:
10,744.970,49 SIT; Merit: 2,860.468,21
SIT; Johnson & Johnson: 38.968,70 SIT;
Kemofarmacija: 14,386.816,14 SIT; Tosama: 50,339.917,02 SIT; Profarmakon International: 8,278.172,32 SIT; Sanolabor:
13,675.712,77 SIT; Iris Mednarodna trgovina: 1,233.810,99 SIT; Gopharm:
742.608,06 SIT; G4 Medico: 136.322,78
SIT; Interpart: 223.884,21 SIT; Helpy:
439.982,40 SIT; Emporio Medical:
8,650.743,18 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pri tistih vrstah blaga, kjer sta dva
ponudnika ponudila enako ceno, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za
prvo polovico četrtega obdobja z Gopharm, d.d. Nova Gorica, za drugo polovico četrtega obdobja pa z Emporio Medical, d.o.o.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54344.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 40308/05/03/25-6
Ob-100619
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema kuhinje v OŠ Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in pogarancijski rok
vzdrževanja. Izbrani izvajalec je ponudil cenovno najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema
d.d., Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,787.856
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,768.046,80 SIT, 22,787.856 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: 19. 8. 2003.
Občina Škofljica
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Št. 40308/03/03/25-6
Ob-100620
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema in učila za učilnice in kabinete OŠ Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in pogarancijski rok
vzdrževanja. Izbrani izvajalec je ponudil cenovno najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Atlas Oprema d.o.o., Samova 12a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 45,819.451,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,870.031,63 SIT, 45,819.451,20
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: 19. 8. 2003.
Občina Škofljica

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. 400-07-2/2003
Ob-100436
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: datum podpisa pogodbe 30. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova Pogačarjevega
jezu na reki Radovni v Grabčah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena razpisanih del
(90%),
2. druga merila: daljša garancijska doba
(10%).
Izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 5, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 56,971.437,36
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,386.114,06 SIT brez DDV,
47,476.197,80 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 12-12/19-03-2
Ob-100521
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.
13, 6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 14. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v Kajuhovi ulici v Izoli in povezava vodovoda
Livade V. etapa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogojev in najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, Lava 11, p.p. 248, 3001
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 21,527.076,24
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,121.700,76 SIT, 21,527.076,24 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: 14. 8. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 2542/03
Ob-100529
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in montaža UPS
sistemov.
Elektroenergetski objekti in obratne stavbe na celotnem področju naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (55%
delež),
– tehnične in funkcionalne lastnosti
opreme (20% delež),
– kakovost ponudnika (12% delež),
– tehnična usposobljenost kadrov (5%
delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijski rok (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskratel, Telekomunikacijski sistemi d.o.o., Ljubljanska c. 24a, 4000
Kranj s proizvajalcem: lastna proizvodnja.
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7. Pogodbena vrednost: 54,177.793,68
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe,
od tega 3 pravilne in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,616.000 SIT (brez DDV),
45,148.161,40 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 14. avgusta 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

7. Pogodbena
vrednost:
1.740,522.890,42 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.789,759.696,80
SIT,
1.740,522.890,42 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. 38 z dne 25. 4.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
DARS d.d.

Št. 020123
Ob-100538
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 7. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava vstopnih lestev v revizijskih jaških na zbiralniku
Iskra in A10.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa
d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,597.327
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,597.327 SIT (brez DDV),
24,267.900 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Ob-100565
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 22. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Prečni, v skupni dolžini 1646 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vidic Stanislav s.p., Črmošnjice 53a, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 45,405.825,17
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,951.175,63 SIT z DDV,
45,405.825,17 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68513.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 110-1/03
Ob-100551
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. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja trase HC od
km 10,300 do km 12,060 na odseku
Razdrto – Vipava, Rebernice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d. Ajdovščina + SCT d.d. Ljubljana + Kraški Zidar
d.d. Sežana.

Št. 35200-30/2002-0801
Ob-100566
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, tel.
22-01-413.
3. Datum izbire: 8. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključkov ter gradbena dela za sanacijo vodovoda v MČ Brezje–Dogoše–Zrkovci: naselje Dogoše IV. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poštrak d.o.o., Obrežna
ul. 1, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 132,611.773,96
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: po predračunu.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 151,713.183,77 SIT, 132,611.773,96
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: 14. 8. 2003.
Mestna občina Maribor
Št. 40308/01/03/25-6
Ob-100621
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Datum izbire: 28. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: oddana so gradbena in montažna dela v celoti za gradnjo vodovoda
Lisičje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference. Izbrani izvajalec je ponudil cenovno najugodnejšo
ponudbo in imel pridobljeno usposobljenost
za izvedbo del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPG d.d., Emonska 8,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,775.353 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,548.433 SIT, 36,202.538,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Občina Škofljica
Št. 35205-2/2003
Ob-100648
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
omrežja v naselju Bodonci II. faza: sekundarno omrežje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 70%, rok
izvedbe 5%, plačilni pogoji 10%, reference
(DUCTIL cevi) 5%, reference (PEHD cevi)
5%, garancijski rok 5%). Najugodnejša je
bila ponudba, ki je po zgoraj navedenih merilih prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Blisk montaža d.d. Murska Sobota, Plese 9, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 43,778.625 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.

Št.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,838.469,24 SIT, 43,778.625 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: 13. 8. 2003.
Občina Puconci
Št. 737/03
Ob-100691
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 13. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije Braslovče (fekalni kanal pod trgom), fekalni kanal 100 Parižlje.
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: ponudnika Nivo Celje d.d.
in CE-KA Celje d.d. sta zbrala najvišje število točk, zato se ne more izbrati najugodnejšega ponudnika.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,587.608,10 SIT Z DDV,
97,035.764,40 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: 14. 8. 2003.
Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 344-06-12/2003
Ob-100413
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, Vitanje.
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3. Datum izbire: 30. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, dosedanje
izkušnje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pesjak Ivan s.p., Brezen
66, Vitanje.
7. Pogodbena vrednost: 4,228.690
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,584.580,20 SIT, 4,863.187 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: 12. 8. 2003.
Občina Vitanje
Št. 400-05-2/2003
Ob-100438
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum podpisa pogodbe 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v letu 2003 in 2004 – kemijski del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, kakovost
storitev, reference ponudnika. V postopku
ocenjevanja je izbrani ponudnik dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za zdravstevno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 27,401.620 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,012.072 SIT, 27,401.620 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: 12. 8. 2003.
Agencija RS za okolje
Št. 020123
Ob-100539
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 11. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova
elektroopreme na črpališčih in čistilni
napravi odpadne vode Javnega podjetja
Vodovod - Kanalizacija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijska
doba, rok dokončanja razpisanih del.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška
c. 1, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 39,742.683,38
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,557.817 SIT, 39,742.683,38 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Št. 07/2003
Ob-100562
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. +386 1 478 2700, faks
+386 1 478 2743.
3. Datum izbire: 1. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
podatkovne baze Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini pooblaščeni ponudnik
za trženje, vzdrževanje in izobraževanje programske opreme Oracle v Sloveniji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,594.365,94
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,594.365,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pridobljeno mnenje Urada za javna
naročila.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: postopku s
pogajanji brez predhodne objave (2. točka
prvega odstavka 20. člena).
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 40308/02/03/25-6
Ob-100622
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije za cestno in komunalno infrastrukturo v območju POC
Škofljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok. Izbrani izvajalec je ponudil cenovno najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica.
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7. Pogodbena vrednost: 53,973.120
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,474.608 SIT, 53,973.120 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2003.
Občina Škofljica
Št. 8/03-39
Ob-100640
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve tiska publikacij, učbenikov in drugega tiskanega gradiva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 60 točk, kadri –
15 točk, krajši dobavni rok – 15 točk, reference – 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tiskarna Pleško
d.o.o., Rožna dolina c. IV/32-34, Ljubljana, Littera Picta, d.o.o., Rožna dolina c.
IV/32, Ljubljana in Birografika Bori, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT za vsakega izvajalca za obdobje dveh
let.
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: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne 28. 2.
2003, Ob-89108.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 8. 2003.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Podelitev koncesij
Ob-100540
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel.
05/72-10-100, faks 05/72-10-102.
3. Vrsta in opis storitve: storitev po prilogi 1 A Zakona o javnih naročilih: oddaja koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini
Pivka.

4. Če je predvidena oddaja sklopov:
oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: koncesija se odda za
kategorizirane občinske ceste v Občini Pivka, kot so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Ur. l. RS,
št. 90/02) razen lokalnih zbirnih in lokalnih
krajevnih cest v naselju Pivka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Občina Pivka bo
oddala koncesijo za obdobje 4 let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma od 1. 11. 2003 do 1. 11. 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave
dalje na naslovu Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, v tajništvu občine.
Kontaktna oseba je Ludvika Šabec.
Dodatna pojasnila in informacije lahko
kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Pivka oziroma po elektronski pošti na
naslov: obcina@pivka.si, vključno do 5 dni
pred rokom za oddajo kandidature.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
8. do 11. ure ter sreda od 8. do 11. ter od
14. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije je kandidat dolžan
poravnati stroške razmnoževanja razpisne
dokumentacije v višini 10.000 SIT. Znesek
se nakaže na račun Občine Pivka, št.
01291-0100016298, s pripisom: razpisna
dokumentacija - občinske ceste.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina Pivka sprejemala do ponedeljka, 6. oktobra 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom: Javni razpis Ne odpiraj, oddaja koncesije za vzdrževanje občinskih cest z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni
strani opremljene z naslovom pošiljatelja.
Celotna kandidaturna dokumentacija mora
biti speta z vrvico, pri čemer morata biti
konca vrvice zapečatena.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 7. 10. 2003 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Pivka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudb: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT mora biti v
veljavi 30 dni po izteku razpisnega roka. Ocenjena vrednost javnega naročila za čas trajanja koncesije je 80,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila: naročnik bo račune plačal na podlagi predhodno potrjene mesečne situacije v roku 60
dni po potrditvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati tudi pogoje, določene v 4. členu
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka
(Ur. l. RS, št. 37/03).
15. (a) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in
102/00), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 11/96),
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 37/03), Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
(Ur. l. RS, št. 90/02), Odlok o občinskih
cestah v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 90/02).
(b) Ali morajo pravne osebe navesti
strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
6. 11. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 10. 10.2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je 100.
a) ponudbena cena: maks. 70 točk,
b) reference ponudnika maks. 15 točk,
c) lokacija baze maks. 5 točk,
d) strokovna in organizacijska usposobljenost maks. 5 točk,
e) tehnična opremljenost maks. 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni pisno z odločbo v roku maks. 8 dni od
odpiranja ponudb.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 8. 2003.
Občina Pivka
Ob-100604
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 29/00 in
102/00), Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01) in 17. člena Odloka o
opravljanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih
naprav v Občini Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 23/02) objavlja Občina Jezersko
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in prezračevalnih naprav v Občini
Jezersko
1. Koncedent: Občina Jezersko.
2. Naslov koncedenta: Zgornje Jezersko
57, 4205 Zgornje Jezersko, tel.
04/254-51-10, telefaks 04/254-51-11,
elektronska pošta: obcina.jezersko@siol.net.
3. Predmet koncesije: premet koncesije
je izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čišče-
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nja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, z namenom varstva zraka,
zdravstvene in protipožarne zaščite ter splošne varnosti, kot jo določajo veljavni predpisi in standardi v Republiki Sloveniji in Odlok
o opravljanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih
naprav v Občini Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 23/02).
4. Obseg koncesije: koncesija se podeljuje za območje celotne občine Jezersko.
Ostali podatki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.
6. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net, Alenka Grabeljšek. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko
ponudniki zahtevajo na naslovu ALTUS
consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro,
do vključno 13. oktobra 2003.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka transakcijskega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
cena razpisne dokumentacije je 20.000
SIT (v ceni je vštet DDV). Potrdilo o vplačilu
na
transakcijski
račun
št.
01363-0100007047,
sklic
na
št.
031-127/2, po modelu 00, Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje
Jezersko, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 13. oktobra 2003, do
13. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudba se lahko predloži osebno ali po pošti na naslov: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, s
pripisom: “ne odpiraj – javni razpis, dimnikarska služba“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. oktobra
2003, ob 18. uri, v prostorih Občine Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje
Jezersko.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe ni zahtevana,
bo pa izbrani ponudnik moral predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
10. Za pridobitev koncesije morajo ponudniki izpolnjevati pogoje iz 14. člena
Odloka o opravljanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v Občini Jezersko (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 23/02).
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11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je pravna oseba ali fizična oseba,
vpisana v sodni register Republike Slovenije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije ali samostojni podjetnik,
– da je registriran in ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– da razpolaga z zadostim številom kadrov, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo
za dimnikarja,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije,
– da ima izkušnje na področju opravljanja dimnikarske službe,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti
dimnikarske službe potekalo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikarske službe z vidika kadrov, organizacije del, tehnične opremljenosti razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja
koncesije,
– da ima, je sklenil ali se obveže skleniti
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe povzroči proti tretji osebi, občini ali državi,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje in pogoje zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
12. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
90 dni od dneva odpiranja. Koncendent bo
sprejel odločitev v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb, in sicer z upravno odločbo na podlagi 144. člena ZUP.
13. Merila za ocenitev ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Morebitne druge informacije: /
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlane zahteva za objavo: 18. avgust 2003.
Občina Jezersko

Javni razpisi
Ob-100545
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),
Uredbe o pogojih in merilih za sofinanciranje
projektov na področju enakih možnosti žensk
in moških (Uradni list RS, št. 80/03), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/02, 79/01, 30/02 in 56/02),
Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2003
in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 47/03) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto
2003
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
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II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1. Nasilje nad ženskami:
– projekti različnih oblik pomoči ženskam, žrtvam nasilja;
– aktivnosti ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami od 25. 11.
2003 do 10. 12. 2003;
– preventivni in svetovalni projekti,
usmerjeni v preprečevanje (ponavljanja) nasilja nad ženskami.
2. Politična zastopanost žensk:
– projekti spodbujanja večje politične zastopanosti žensk.
3. Osveščanje o enakih možnostih žensk
in moških:
– projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških;
– projekti, namenjeni osveščanju in izobraževanju o različnih pravicah s področja
enakih možnosti žensk in moških, pomenu
enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk.
III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije, ki delujejo na območju Republike Slovenije in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– niso ustanovljene zaradi pridobivanja
dobička,
– njihovo delovanje v javnem življenju je
v korist posameznih skupin prebivalstva ali
družbe kot celote.
IV. Merila za izbor projektov
1. Učinkovitost in realnost predloženega
projekta:
– jasno opredeljeni cilji v skladu s predmetom razpisa, učinkovite metode dela in
jasno opredeljene uporabnice in uporabniki
oziroma ciljne skupine – do 30 točk,
– prispevek projekta k odkrivanju, prepoznavanju in preprečevanju neenakosti
spolov – do 10 točk,
– prispevek projekta k izobraževanju in
osveščanju o pomenu enakosti spolov in
odpravi stereotipov – do 10 točk,
– prispevek k odstranjevanju ovir za doseganje enakosti spolov oziroma ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških – do
10 točk,
– projekt ima predviden ustrezen način
evalvacije doseganja ciljev – do 10 točk,
– projekt vsebuje nove pristope k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških – do 10 točk.
2. Učinkovitost finančnega načrta – projekt ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, iz katere je razviden
namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi projekta in ki omogočajo
učinkovito izvedbo projekta – do 15 točk.
3. Reference nevladne organizacije, nosilke/nosilca in sodelavk/sodelavcev projekta – do 5 točk.
V. Okvirna višina sredstev in merila za
dodelitev
Urad ima za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa
v letu 2003 na razpolago približno
3,000.000 tolarjev.
Urad bo na podlagi tega razpisa izbiral
med tistimi projekti nevladnih organizacij,
ki bodo na podlagi ovrednotenja meril iz

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

prejšnje točke tega razpisa dobili vsaj 40%
možnih točk.
Urad bo sofinanciral stroške izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela
redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo
tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja
za strokovne sodelavke/sodelavce. Urad ne
bo sofinanciral tistih stroškov, ki jih v skladu
s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije).
VI. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
VII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijave se oddajo osebno ali po pošti.
Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo
biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali
s povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis NVO«.
Na hrbtni strani morata biti napisana naziv
in naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev prijav je 12. 9. 2003.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je na
dan 12. 9. 2003 do 15. ure oddana Uradu
za enake možnosti, Tržaška19/a, 1000
Ljubljana, ali je zadnji dan roka oddana na
pošto kot priporočena pošiljka.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno Prijavo na javni razpis za
sofinanciranje projektov za leto 2003 (Obrazec A/2003) z vsemi zahtevanimi podatki in
prilogami,
– ustrezno dokazilo o registraciji,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti (Statistični urad RS),
– pooblastilo podpisniku Izjave (točka
F, obrazec A/2003), če izjave ne podpiše
odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe.
Obrazec A/2003 je potrebno dostaviti v
enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu.
VIII. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 17. 9. 2003.
V primeru nepopolnih prijav bo komisija,
če Urad za enake možnosti ne razpolaga s
to dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja
prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala,
da do določenega roka dopolnijo prijavo. V
primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava
izločena kot nepopolna.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
IX. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do 30. 9. 2003.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka vsem
zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada: http://www.uem-rs.si ali na
sedežu Urada za enake možnosti, Tržaška 19/a, Ljubljana, kjer jo zainteresirani
lahko dvignejo vsak delovni dan od 9. do
15. ure.

XI. Sklenitev pogodbe
Urad za enake možnosti bo z nevladnimi
organizacijami, izbranimi na tem razpisu,
sklenil pogodbe. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv Urada k
sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan
od 9. do 15. ure na tel. 01/478-84-60 (Sonja Robnik ali Tatjana Strojan) oziroma preko e-pošte uem@gov.si.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-100523
Šolski center Postojna, Višja strokovna
šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
objavlja razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole, program: poslovni
sekretar za naslednje predmetno področje:
1. gospodarsko pravo,
2. javna uprava.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole
podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98 –
Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh na
naslov: Šolski center Postojna, Višja
strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230
Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Št. 35001-27/2003
Ob-100564
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02) in 5. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 60/02), Mestna
občina Murska Sobota objavlja
javni razpis
za podelitev pravice izvajanja
oglaševanja na drogovih javne
razsvetljave na območju Mestne
občine Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa je podelitev
pravice izvajanja oglaševanja na drogovih
javne razsvetljave na območju Mestne občine Murska Sobota, na lokacijah, ki so opredeljene v grafični prilogi k Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 60/02, v nadaljevanju: odlok).
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2. Reklamni objekt, s katerim se izvaja
oglaševanje, je reklamna dvostranksa tabla,
nameščena na drogu javne razsvetljave, velikosti do 2 m2 ter oblike, kakor izhaja iz
grafične priloge odloka, pritrjena pravokotno na os ceste oziroma ulice. Tehnični elementi in pogoji postavitve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
3. Izvajalec sam določa drogove javne
razsvetljave znotraj navedenih lokacij v
1. točki, ki jih bo uporabil za namestitev
reklamnih tabel, upoštevajoč prometno varnostne omejitve.
4. Izbrani izvajalec v svojem imenu in za
svoj račun izdela in pritrdi svoje reklamne
table na drogove javne razsvetljave, jih koristi za oglaševanje, skrbi za vzdrževanje, jih
po poteku pogodbenega razmerja odstrani
in izvaja druge aktivnosti, določene s pogodbo. Izvajalec odgovarja za škodo, ki bi
jo postavitev reklamnih tabel povzročila tretjim osebam.
5. Pogodbe o podelitvi pravice izvajanja
oglaševanja na drogovih javne razsvetljave
se sklene za obdobje petih let. Pričetek
veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja se
določijo s pogodbo.
6. Izvajalec je dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja Mestni občini Murska
Sobota plačevati nadomestilo v višini, kot
ga predlaga izbrani ponudnik v dani ponudbi, vendar ne manj kot 11,50 EUR mesečno za eno reklamno tablo, odvisno pa je od
izklicane najemnine za eno reklamno tablo
in od dejanskega števila postavljenih tabel,
vendar skupaj ne manj kot 850 EUR mesečno. Izvajalec je dolžan nadomestilo plačevati po mesečnih obračunih.
7. Izvajalec plačuje za reklamne table
predpisano komunalno takso po Odloku o
komunalnih taksah v Mestni občini Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 34/96, 1/98 in
79/01).
8. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki je
v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni
podjetnik, ki opravlja to dejavnost in je prijavljen pri davčni upravi Republike Slovenije, ter zanjo izpolnjuje razpisane pogoje.
9. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od
te objave. Pisne ponudbe se pošlje s povratnico ali izroči osebno na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, v zapečateni kuverti, na
kateri sta vidna identifikacija ponudnika ter
napis: »Razpis – Oglaševanje na drogovih
javne razsvetljave – Ne odpiraj!«
10. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti:
10.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
10.2. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
10.3. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi,
10.4. dokazilo, da ima ponudnik poslovalnico v Mestni občini Murska Sobota oziroma v Pomurju, ali izjavo, da bo poslovalnico odprl,
10.5. dokazilo, da razpolago z zadostnim številom strokovnega kadra za učinkovito opravljanje dejavnosti,
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10. 6. dokazilo, da je ustrezno tehnično
usposobljen za izvajanje dejavnosti,
10.7. potrdila občin, s katerimi ponudnik
že ima sklenjene pogodbe o opravljanju dejavnosti oglaševanja na stebrih javne razsvetljave, s podatki o trenutnem številu reklamnih objektov,
10.8. obrazec BON1 in obrazec BON2
ali namesto tega obrazec BON3, ki ne smejo biti starejši od treh mesecev, šteto od
zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe.
11. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delovnik
med 9. in 12. uro po predhodni telefonski
najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje
in prostor ter gospodarske javne službe (Milena Vöröš, tel. 01/531-10-00). Oseba, ki
bo prevzemala dokumentacijo se mora izkazati s poblastilom ter mora pred vpogledom v dokumentacijo predložiti potrdilo o
vplačilu stroškov v višini 5.000 SIT (z vračunanim DDV) na transakcijski račun Mestne
občine Murske Sobota, št. 012800100011405, z oznako »plačilo razpisne
dokumentacije – oglaševanje«.
12. Razpisna dokumentacija obsega:
12.1. integralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
12.2. osnutek pogodbe (ki se po dogovoru z izbranim ponudnikom uskladi, ponudnik lahko predlaga določene ugodnosti oziroma poda svoje predloge za ureditev pogodbenega razmerja),
12.3. Poročilo:
– predlagano višino mesečnega nadomestila za eno reklamno tablo,
– elemente za izračun nadomestila in komunalne takse,
– del grafične priloge Odloka ter tehnično rešitev reklamnih objektov,
– druge morebitne elemente ponudbe,
ki so lahko predmet usklajevanja pri sklepanju pogodbe in za Mestno občino Murska
Sobota niso obvezni.
12.4. izjave in potrdila iz 10. točke, ki
morajo biti priložene ponudbi v originalu,
podpisane in žigosane.
13. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne
pogoje in katerega ponudba bo najvišje
ocenjena.
Merila za ocenitev ponudb:
1. ponujeno mesečno nadomestilo za en
objekt: 50%,
2. reference: 30% od tega:
– dosedanje dobro sodelovanje na področju oglaševanja z Mestno občino Murska Sobota: 20%,
– število občin, v katerih ponudnik izvaja
enako dejavnost: 5%,
– število reklamnih tabel, ki jih ima ponudnik na stebrih javne razsvetljave: 5%,
3. tip, kakovost in oblika reklamnih tabel, ki je najbolj skladna z grafično prilogo
odloka: 15%,
4. ustanovljena poslovalnica ali sedež v
Mestni občini Murska Sobota pred objavo
javnega razpisa: 5%.
Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki
bo izpolnjeval in sprejemal razpisne pogoje
in bo dosegel najvišjo skupno oceno po
zgoraj navedenih merilih. V primeru enake
skupne ocene ima prednost ponudnik z višje ponujenim nadomestilom.
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14. O času in kraju javnega odpiranja
ponudb bodo ponudniki obveščeni najmanj
3 dni pred tem. Pri izbiri izvajalca bodo
upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe. O izbiri na predlog komisije odloči s sklepom župan. O odločitvi
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje 15 dni po pravnomočnosti sklepa o
izboru.
Mestna občina Murska Sobota

Javne dražbe
Delni preklic javne dražbe
Št. 430-02-1/2003-21
Ob-100690
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja v upravljanju
Ministrstva za obrambo RS, je na 23. izredni seji dne 19. 8. 2003 sprejela sklep o
delnem preklicu Javne dražbe objavljene v
Ur. l. RS, št. 78 z dne 8. 8. 2003. Preklic
se nanaša v delu, ki se glasi na: garsonjera
št. 5 v I. nadstropju Koritenska 1, na Bledu
(prazno), v skupni površini 14,23 m2. Izklicna cena 3,051.000 SIT.
Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest
Št. 121-2/00-1/10
Ob-100460
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), načelnik Upravne enote Ptuj, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih
mest
referent, ki se izvaja v nazivih Referent III; I., I.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– srednjo strokovno izobrazbo družboslovne ali ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– izpit za matičarja in
– poznavanje programov na osebnem računalniku.
Za objavljeni delovni mesti bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju v objavi
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Ptuj, Služba za pravne in kadrovske zadeve, Slomškova ul. 10, 2250 Ptuj.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
objave javnega natečaja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, neizbrani kandidati pa
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bodo o tem, da niso izbrani, pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije na tel. 02/798-01-62.
Upravna enota Ptuj
Št. 122-162/2003
Ob-100528
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
objavlja javni natečaj za delovno mesto:
pripravnik v Uradu za investicije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri (univ. dipl. politolog),
– uporaba računalniških orodij.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana. Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 122-162/2003.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas opravljanja pripravništva. Delo bo opravljal v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trubarjeva 3, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po sprejetju sklepa o izbiri.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 478-46-94 (Matej Špenko).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 187/2003
Ob-100606
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
Podčetrtek, razpisuje prosto delovno mesto
učitelja-ice razrednega pouka za določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 6, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek

Druge objave
Št. 1761-054-13/2003/152
Ob-100522
Na podlagi 10. člena Pravilnika o obliki
in besedilu pečatov državnih organov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/90)
in Pravilnika o izvajanju zakona o nadzoru
državne meje (Uradni list RS, št. 19/91) in
Pravilnik o spremembi pravilnika o izvajanju zakona o nadzoru državne meje
(Uradni list RS, št. 9/98) vam posredujemo informacijo o izločitvi izstopne štampiljke mejne kontrole, železniškega mejnega prehoda Središče ob Dravi z dne
11. 8. 2003:
– štampiljka je bila pravokotne oblike, v
velikosti 38 mm x 22 mm,
– obrobljena je bila z enojno ravno črto,
– v zgornjem delu je bil napis “SLOVENIJA“,
– v desnem zgornjem kotu se je nahajal simbol, ki je označeval železniški mejni
prehod,
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– v sredini štampiljke se je nahajala avtomatska nastavitev datumske štampiljke –
datirke,
– v spodnjem levem kotu je bil simbol, ki
označuje izstop iz države,
– na sredini, v spodnjem delu je bil naziv
mejnega prehoda “SREDIŠČE OB DRAVI“,
– v spodnjem desnem kotu pa je bila
številka štampiljke “01“.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 360-01-5/03-2706
Ob-100439
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer št. 344-04-5/03-2705
z dne 12. 8. 2003, objavlja Občina Ljutomer naslednjo
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne ponudbe: oddaja poslovnega prostora v pritličju Mestne hiše v
Ljutomeru (bivši Rotovž) v najem, v velikosti
120,75 m2, kar predstavlja neto površino
poslovnega prostora v velikosti 105,25 m2
in neto poslovno površino pod arkadami (zastekljeni del) v izmeri 15,50 m2.
3. Najemnina za poslovni prostor iz
2. točke javne ponudbe znaša 6 EUR za m2
poslovnega prostora, kar po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 5. 8. 2003
znaša 1.406,90 SIT/m2 na mesec.
4. Najemnik je dolžan poravnavati še:
– stroške ogrevanja, ki se obračunajo
na podlagi porabe,
– nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča,
– odvoz komunalnih odpadkov po dejanskih stroških na podlagi računov,
– stroške porabe vode po dejanskih
stroških na podlagi računov,
– druge obratovalne stroške,
– stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in opreme,
– stroške zamenjave opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo),
– stroške ureditve poslovnega prostora
pred pričetkom njegove uporabe,
– vzdrževanje ogrevalnih naprav od skupnega voda dalje,
– vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov – elementov površinske obdelave,
sanitarne opreme z dotoki in izpusti,
– higiensko-sanitarno vzdrževanje celotnega poslovnega prostora,
– vzdrževanje in zamenjavo individualnih
merilcev (energetika, voda),
– druge stroške znotraj poslovnega prostora (obdelava sten, stropov, podov),
– enako kot za poslovni prostor velja tudi za skupne prostore, dele, objekte in naprave objekta.
5. Najemnik ima pravico tudi do koriščenja zunanje površine atrija mestne hiše za
ceno 1,28 EUR oziroma 235,76 SIT na m2
površine.
6. Prostor se oddaja v najem za čas
7 let, z možnostjo podaljšanja.
7. Prostor je namenjen za opravljanje gostinske dejavnosti.

8. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter
račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik opravljal v obravnavanem poslovnem prostoru,
– izpis vpisa v sodni register – za podjetja ali družbe, ne starejši od 30 dni,
– priglasitveni list samostojnega podjetnika (izdaja DURS),
– kratko poročilo o dosedanjih aktivnosti ter predstavitev programa,
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih
in ostalih obveznostih (Uprava za javne prihodke RS ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni,
– potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem za DDV,
– ostalo – priporočila (neobvezno).
9. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe.
10. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti
kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer, s pripisom: “Ne odpiraj – Ponudba – Mestna hiša“.
11. Najemodajalec bo izbral le med kandidati, ki bodo v razpisnem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.
Naknadno dopolnjevanje vlog ni mogoče.
12. Rok za oddajo ponudbe je do 9. 9.
2003 do 12. ure.
13. Ponudnik je na ponudbo vezan
60 dni od navedenega roka za oddajo ponudbe.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
9. 9. 2003 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova ulica 1.
15. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– število novih zaposlitev – 5 točk (za
vsako zaposlitev),
– vrsta gostinske ponudbe:
– samo pijača – 5 točk,
– pijača in hrana – 10 točk,
– priprava dnevnih malic – 5 točk,
– dodatna ponudba po izboru ponudnika
(navede ponudnik sam) – 5 točk.
16. Če med ponudniki, ki enakovredno
izpolnjujejo pogoje in merila iz javne ponudbe, ne bo možno izbrati najemnika, bo izbor najemnika izveden z dražbo višine najemnine. O dnevu dražbe bodo ponudniki
pisno obveščeni.
17. Najemodajalec si pridržuje pravico,
da lahko postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere nobenega ponudnika.
18. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od odpiranja ponudb.
19. Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni od pravnomočnosti
sklepa o izbiri ponudnika.
20. Ogled prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije
dobijo interesenti pri Lilijani Koser, na tel.
02/584-90-40.
Občina Ljutomer
Št. 465-02-50/2003
Ob-100533
Na podlagi sprejetega Programa prodaje nepremičnin v letu 2003, ki ga je Občinski svet občine Črnomelj sprejel na seji dne
26. 3. 2003 in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
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12/03, 77/03) objavlja Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
1. Predmet prodaje so:
a) nepremičnine parc. št. 708, sadovnjak v izmeri 311 m2, parc. št. 709, travnik
v izmeri 1448 m2 in parc. št. 69, stavbišče
v izmeri 68 m2 vsa vpisana pri vl.št. 64 k.o.
Nova Lipa, ki v naravi predstavljajo na navedenih parc. št. stoječo stanovanjsko hišo
Drežnik 2 v izmeri 93,43 m2, drvarnico v
izmeri 9,90 m2, svinjake v izmeri 58,44 m2,
delavnico v izmeri 37,72 m2 in pripadajoča
funkcionalna in nezazidana stavbna zemljišča. Navedena zemljišča se prodajajo skupaj po izhodiščni ceni 1,726.188 SIT;
b) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 939/2, travnik v izmeri 126 m2, vpisana
pri vl. št. 64 k.o. Nova Lipa po izhodiščni
ceni 47.000 SIT;
c) nepremičnina parc. št. 147, stavbišče
v izmeri 28 m2, vpisana pri vl. št. 64 k.o.
Nova Lipa, ki v naravi predstavlja kaščo –
dero v izmeri 28,87 m2 po izhodiščni ceni
67.000 SIT. Parc. št. 147 k.o. Nova Lipa se
nahaja v območju kmetijskih zemljišč, zato
se bo po prejemu ponudb izvedel še postopek prodaje predmetnega zemljišča na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 55/03) – razglas oziroma objava
ponudbe na Upravni enoti.
Zemljišča so naprodaj po sklopih a), b)
in c), po načelu “videno-kupljeno“.
2. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne
osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.
3. Ponudba mora biti izdelana tako, da
ponudnik poleg cene navede tudi namen, za
katerega kupuje nepremičnino. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 8. 9. 2003 do 9. ure dopoldan na sedež Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj – sprejemna pisarna. Na
zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine
vidno (poudarjeno) navedeno “Ponudba za
nakup nepremičnin k.o. Nova Lipa – Ne odpiraj“. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o plačilu varščine, ki se plača za vsako ponudbo posebej.
4. Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 50.000 SIT na transakcijski račun Občine Črnomelj št.
01217-0100015850, sklic 00 465-02-50.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli,
bo vplačani znesek vrnjen v roku desetih
dni od odpiranja ponudb.
5. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno.
6. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo v roku petnajst dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe.
Celotno kupnino mora kupec poravnati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe, pri čemer
se položena varščina všteva v kupnino. Če
kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist Občine Črnomelj
in velja, da je odstopil od pogodbe.
7. Vse stroške v zvezi s pripravo pogodbe in notarskega zapisa, davek, stroške

Št.

zemljiškoknjižnega prenosa in morebitne
druge stroške krije kupec.
8. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku roka
za oddajo ponudb ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, ne bodo upoštevane.
9. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
8. 9. 2003 ob 9. uri dopoldan na sedežu
občine v mali sejni sobi.
Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
11. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena. Župan Občine Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju z županom lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
12. Dodatne informacije in dokumentacijo z obrazci za predložitev ponudb lahko
interesenti dobijo na Občini Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj, soba št. 29, tel.
07/306-11-00. Kontaktni osebi: Kunič Vinko in Novak Janžekovič Slavica.
Občina Črnomelj
Št. 46501-11/99
Ob-100536
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93-41/02),
17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave PN, št. 10/99), 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03), sklepa Občinskega sveta
občine Piran z dne 29. 5. 2003, Občina
Piran, ki jo zastopa županja Vojka Štular,
prof., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
št. 2, 6330 Piran.
II. a) Predmet prodaje št. 1:
– parc. št. 304, po katastrski kulturi
zgradba 20 m2, vrt 230 m2, vl. št. 667;
– parc. št. 305, po katastrski kulturi hiša 84 m2, dvorišče 118 m2, vl. št. 667;
– parc. št. 307, po katastrski kulturi hiša
66 m2, dvorišče 264 m2, vl. št. 822, vse
k.o. Raven.
Izhodiščna vrednost predmeta prodaje
št. 1 je 13,925.102,07 SIT.
b) Predmet prodaje št. 2:
– parc. št. 6131, po katastrski kulturi
stavba in dvorišče izmere 103 m2, vl. št. 2,
k.o. Sečovlje.
Izhodiščna vrednost predmeta prodaje
št. 2 je 2,163.123,85 SIT.
V izhodiščno vrednost predmetov prodaje davek ni vključen. Davek in vsi stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Kupnino je potrebno plačati v enkratnem
znesku, v roku 8 dni od dneva veljavnosti
prodajne pogodbe.
III. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg
št. 2, Piran, Samostojna pravna služba, tel.
05/671-03-51. Razpisno dokumentacijo je
mogoče prevzeti ali naročiti po pošti od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure na se-
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dežu Občine Piran ali po tel. 05/671-03-51
oziroma faksu 05/671-03-39 oziroma
e-mailu: primoz.raktelj@piran.si; vse ob preložitvi dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije, ki znaša 15.000 SIT + 20%
DDV (3.000 SIT). Znesek razpisne dokumentacije je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, pri Upravi za javna plačila Urad Koper.
IV. Oba predmeta javnega zbiranja ponudb sta predmet zakupnih pogodb, na podlagi katerih je zakupnikoma priznana predkupna pravica.
Oba predmeta sta obkrožena s kompleksom kmetijskih zemljišč last RS, v upravljanju SKZG RS, katera so oddana v zakupu.
V. Pogoji sodelovanja:
1. Plačilo varščine v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871.
2. Pisna ponudba, z naslednjo vsebino:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe
oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 6
mesecev; kolikor ponudbo vlaga pooblaščenec pravne osebe, tudi pri notarju overjeno
pooblastilo za vložitev pisne ponudbe;
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov
stalnega bivališče oziroma sedež ponudnika;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno;
– dokazilo o plačani varščini;
– izjava, da se strinja s pogoji razpisa.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena najkasneje v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 9. 9. 2003, do
12. ure, na naslov Občina Piran, Tartinijev
trg št. 2, 6330 Piran, pod oznako “Javno
zbiranje ponudb za nakup nepremičnin –
ne odpiraj!”.
Prodajalec se bo o izbiri ponudnika odločil v roku 10 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalcu ni potrebno upoštevati.
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno,
je izključena. Županja oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
Nepremičnini sta naprodaj po načelu “videno-kupljeno”. Vsi ponudniki bodo o izbiri
pisno obveščeni s sklepom najkasneje v
roku 8 dni po odpiranju.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti prodajno pogodbo v roku
30 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe in vplačati kupnino v
pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec
pogodbo razveljavi, varščina pa bo zapadla
v korist Občine Piran.
Kolikor se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Piran.
Občina Piran
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu ZUP
Št. 209-991/2003
Ob-100398
Republika Slovenija, Upravna enota Celje, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-04/96 z dne 1. 5. 1999, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02, v nadaljevanju:
ZUP) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Jureta Trupeja, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Juretu Trupeju, roj. 3. 9. 1983 v Celju, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Goriška ulica 1, Celje, se postavi Nataša Rečnik, delavka
Upravne enote Celje.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-425/2001-12 Ob-100411
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Jurišić Božota,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Jurišić Božotu, roj. 3. 1. 1952, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Vojkova cesta 60, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik

oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-8/2002-17 Ob-100537
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kocijančič Jožeta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Kocijančič Jožetu, roj. 6. 11. 1961, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje
cesta XX/10, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-100547
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o telekomunikacijah ter na podlagi devetega odstavka 4. člena Splošnih pogojev
za uporabo storitev omrežja mobilne telefonije GSM 1800 podjetje Western Wireless International, d.o.o., Brnčičeva ulica 49,
1231 Ljubljana Črnuče, objavlja naslednje

vega city 20
priključnina
mesečna naročnina
zakupljene minute
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)

cene storitev:
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje

Naročniški paketi
vega
priključnina
mesečna naročnina
zakupljene minute
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje
vega po izbiri 60
priključnina
mesečna naročnina
zakupljene minute
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje

2310
1050
0
19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

2310
2000
60
19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

vega 60
priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute
priključnina za storitev selekt
mesečna naročnina za storitev selekt
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje
vega 100
priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute
priključnina za storitev selekt
mesečna naročnina za storitev selekt
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)

2310
1050
20
19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

2310
3150
60
2100
945
19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

2310
4620
100
2100
735
19
30/50
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vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje

24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

vega 200
priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute
priključnina za storitev selekt
mesečna naročnina za storitev selekt
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje

2310
8085
200
2100
525
19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

vega 500
priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute
priključnina za storitev selekt
mesečna naročnina za storitev selekt
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje

Št.

2310
16170
500
2100
315
19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
15
45
45

Predplačniški paketi
vega mega
priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute

Ob-100645
Na podlagi 74. člena Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) in
Pravilnika o obveznih sestavinah in drugih
elementih splošnih pogojev za opravljanje
storitev fiksnega javnega telefonskega
omrežja in mobilnega javnega radijskega
omrežja (Uradni list RS, št. 77/01) izdaja
Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Telekom Slovenije)
splošne pogoje
za opravljanje fiksnih javnih
telefonskih storitev prek analogne
priključne točke
I. Splošne določbe
1. člen
Splošni pogoji urejajo opravljanje fiksnih
javnih telefonskih storitev Telekoma Slovenije preko fiksnega javnega telefonskega
omrežja Telekoma Slovenije, in sicer:
– firmo in sedež operaterja,
– obseg opravljanja storitev in način zaračunavanja storitev,
– pogoje in postopek za priključitev terminalske opreme naročnika na omrežje,
– pogoje sklenitve, spremembe in prekinitve naročniškega razmerja,
– povračila zaradi neustreznih storitev,
– omejitve dostopnosti storitev,

0
0
0
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SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
vega Æ vega
vega Æ druga mobilna omrežja
vega Æ stacionarno omrežje

19
30/50
24 ur na dan, vsak dan
20
35
70

vega mega city
priključnina
mesečna zakupnina
zakupljene minute
SMS (cena za poslano sporočilo)
vega meni (cena za zahtevo)
ponedeljek–
petek
(07.00–19.00)

vega Æ vega
vega Æ druga mobilna
omrežja
vega Æ stacionarno
omrežja

20

0
0
0
19
30/50
ponedeljek–
petek 19.00–
petek
ponedeljek 7.00
(19.00–07.00) prazniki
(00.00 – 24.00)

1

1
35
70

Dodatne storitve
stroški opomina
odklepanje mobilnika

250
10000

Vse cene so v SIT in vključujejo 20% DDV. Cene pogovorov
so v SIT na minuto in vključujejo 20% DDV.
Klic v telefonski predal se obračuna kot klic znotraj domačega
omrežja. Vsi klici se obračunavajo v 15-sekundnih intervalih. Cena
uporabe vega menija je odvisna od zahtevane vsebine. Cene
veljajo za klice znotraj Slovenije. Cenik velja od 1. 9. 2003.
Western Wireless International,
d.o.o., Ljubljana

– vzdrževanje omrežja in kakovost storitev,
– postopek za reševanje sporov,
– tehnične značilnosti vmesnikov,
– vzorčno naročniško pogodbo.
2. člen
V teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »Cenik« pomeni Cenik telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu v Telekomu Slovenije.
2. »Naročnik« je pravna ali fizična oseba, ki ima sklenjeno pogodbo s Telekomom Slovenije za uporabo fiksnih javnih
telefonskih storitev Telekoma Slovenije.
3. »Naročniška pogodba« določa razmerje med Telekomom Slovenije in naročnikom
za uporabo fiksnih javnih telefonskih storitev.
4. »Naročniško razmerje« je odnos med
Telekomom Slovenije in pravno ali fizično
osebo, ki sklene s Telekomom Slovenije
naročniško pogodbo.
5. »Omrežje« pomeni fiksno javno telefonsko omrežje Telekoma Slovenije.
6. »Priključitev« je postopek, s katerim
Telekom Slovenije v omrežni priključni točki
poveže hišno napeljavo naročnika s fiksnim
javnim telefonskim omrežjem Telekoma Slovenije.
7. »Pristojna poslovna enota« je poslovna enota Telekoma Slovenije, ki ureja na-

ročniško razmerje. Naročniško razmerje se
praviloma ureja po naslovu omrežne priključne točke naročnika.
Ostali pojmi, uporabljeni v teh splošnih
pogojih, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu:
zakon) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.
II. Firma in sedež operaterja storitev
3. člen
Firma operaterja storitev: Telekom Slovenije, d.d.
Sedež operaterja storitev: Cigaletova
ulica 15, 1546 Ljubljana.
Telekom Slovenije opravlja svojo dejavnost po poslovnih enotah.
III. Obseg opravljanja storitev in način
zaračunavanja storitev
4. člen
Telekom Slovenije nudi naročnikom
znotraj omrežja Telekoma Slovenije fiksne
javne telefonske storitve, to je vzpostavljanje in sprejemanje klicev z drugimi
uporabniki ter prenos govora v realnem
času v pasovni širini 3,1 kHz ter tej pasovni
širini primeren prenos podatkov s pomočjo modema (v nadaljevanju telefonske
storitve).
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Telekom Slovenije bo na razumno zahtevo naročnika v razumnem roku zagotovil prenosno hitrost najmanj 14.400 bit/s.
Prenosno hitrost 14.400 bit/s se ne
zagotavlja na naročniških priključkih v
primeru uporabe naslednjih tehnoloških
rešitev:
– Fiks-mobilni priključki (osnova NMT),
– DECT sistemov,
– IRT+DECT sistemov.
5. člen
Telekom Slovenije zagotavlja v okviru
fiksnih javnih telefonskih storitev naslednje
storitve, ki se naročnikom ne zaračunajo:
– dostop do številk 112 in 113,
– tonsko zbiranje (DTMF),
– preusmeritev ob neodgovorjenem klicu (CFNR), ob zasedeni številki naročnika
(CFB) in brezpogojno preusmerjanje klica
(CFU),
– omejitev identifikacije kličočega
(CLIR),
– prijavo napak na telefonski številki
116.
6. člen
Telekom Slovenije zagotavlja naročnikom najmanj:
– dostop do posredovalca za vzpostavljanje zvez,
– dostop do službe informacij o telefonskih naročnikih na telefonski številki
1188 za naročnike v Sloveniji ter na 1180
za naročnike v tujini,
– klicanemu naročniku identifikacijo
kličočega PIK (CLIP), če je to tehnično
možno,
– možnost omejitve posameznih skupin
odhodnih klicev,
– čakajoči klic (CW),
– konferenčno zvezo,
– klic brez izbiranja,
– glasovno pošto (osnovni paket),
– neposredno izbiranje, ki omogoča, da
naročnik neposredno izbere številko uporabnika v zasebnem omrežju brez posredovanja operaterja zasebnega omrežja, če
zasebno omrežje to omogoča;
ter tudi še druge dodatne in dopolnilne
telefonske storitve v okviru ponudbe Telekoma Slovenije. Dodatne in dopolnilne storitve naročnik lahko zahteva s pisno vlogo
oziroma na način, ki je določen v ponudbi
posamezne storitve.
Storitve, navedene v tem členu, se naročnikom zaračunajo v skladu s Cenikom.
Telekom Slovenije lahko oblikuje različne vrste dostopa oziroma naročniške pakete, ki vključujejo različno ponudbo dodatnih in dopolnilnih storitev.
Vsebina in cene storitev v okviru naročniških paketov so določene v Ceniku.
7. člen
Telekom Slovenije nudi naročnikom tudi dostop do drugih omrežij in storitev drugih operaterjev, ki se zaračunava v skladu
s Cenikom.
Ti splošni pogoji, ki veljajo za fiksne
javne telefonske storitve, se smiselno uporabljajo tudi za dostop do drugih omrežij in
storitev drugih operaterjev ter za dodatne
in dopolnilne telefonske storitve.
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8. člen
Telekom Slovenije omogoča časovno in
po vrsti neomejeno uporabo storitev 24 ur
na dan in 7 dni v tednu.
9. člen
Telekom Slovenije izdaja naročnikom za
uporabo storitev mesečni račun, ki vsebuje podatke o:
– priključnini,
– naročnini,
– vrednosti opravljenih klicev, ločeno po
posameznih vrstah klicev (npr. klici v notranjem prometu, klici v maloobmejnem prometu, klici v mednarodnem prometu z mobilnim dodatkom, klici iz fiksnega v mobilno
omrežje, klici za dostop do premijskih storitev, klici za dostop do informacij o številkah
naročniških telefonov, klici za dostop do ponudnikov internet storitev itd.),
– vrednosti uporabe dodatnih in dopolnilnih storitev.
Priključnina se zaračuna po izvedeni priključitvi. Naročnina se plačuje v enakih časovnih presledkih, praviloma mesečno vnaprej. Opravljeni klici in uporaba dodatnih
storitev se zaračuna mesečno za pretekli
mesec.
Za obračun klicev in storitev se uporabljajo podatki, pridobljeni iz certificirane tarifne opreme Telekoma Slovenije.
10. člen
Priključnina je cena priključitve hišne
napeljave naročnika v omrežni priključni
točki na fiksno javno telefonsko omrežje.
Priključnina ne zajema stroškov izvedbe hišne napeljave in vključitve terminalske
opreme na hišno napeljavo.
Naročnina je cena za zagotavljanje dostopa do telefonskih storitev preko omrežne priključne točke in je določena v Ceniku. Višina naročnine je lahko različna glede na izbrani dostop oziroma naročniški
paket.
Cena klica je odvisna od:
– izbranega dostopa oziroma naročniškega paketa,
– vrste klicev (kot na primer: klici v notranjem prometu, v mednarodnem prometu, v maloobmejnem prometu, iz fiksnega v
mobilno omrežje, klici za dostop do premijskih storitev, klice za dostop do informacij o
številkah naročniških telefonov, klice za dostop do ponudnikov internet storitev itd.),
– od obdobja opravljanja klica (kot na
primer: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob
nedeljah, državnih praznikih in z zakonom
prostih dneh pa od 00.00 do 24. ure itd.),
– trajanja vzpostavljene zveze, kjer se v
odvisnosti od dolžine trajanja zaračuna število začetih časovnih intervalov, lahko pa
se posebej zaračunava tudi vzpostavitev
zveze; če je tako določeno v Ceniku. V
notranjem prometu je na primer časovni
interval 1 minuta v času večje prometne
obrementitve in 2 minuti v času manjše
prometne obremenitve. Definirana je cena
na interval in naročniku se zaračuna število
začetih časovnih intervalov.
11. člen
Cenik fiksnih javnih telefonskih storitev
Telekom Slovenije objavi v Uradnem listu

RS. Informacije o cenah in storitvah so dostopne tudi v Teletrgovinah Telekoma Slovenije, na sedežih njegovih poslovnih enot,
na javno objavljeni telefonski številki in
spletni strani Telekoma Slovenije: www.telekom.si.
12. člen
Naročnik lahko zahteva, da mu Telekom Slovenije brezplačno pošlje razčlenjen
račun za opravljene klice.
Razčlenjen račun lahko naročnik zahteva za pretekli mesec ali za določeno obdobje največ 3 mesecev vnaprej. Zahtevo
je potrebno vložiti pisno na predpisanem
obrazcu v 15 dneh po prejemu računa za
pretekli mesec.
Telekom Slovenije zagotavlja naročniku
razčlenjen račun, ki vsebuje podatke o odhodnih in dohodnih klicih v skladu s Splošnim aktom o razčlenjenem računu (Uradni list RS, št. 18/02).
Naročnik prejme razčlenjen račun v tiskani ali v elektronski obliki. Telekom Slovenije se z naročnikom dogovori o posredovanju razčlenjenega računa v elektronski obliki, če je glede na obseg podatkov
ta oblika primernejša in ekonomsko bolj
upravičena.
13. člen
Naročnik mora račun plačati v 10 dneh
po izstavitvi, razen če drug zakonski predpis ne določa drugače.
V primeru zamude s plačilom bo Telekom Slovenije naročniku obračunal zamudne obresti v skladu z zakonom.
Telekom Slovenije naročnika, ki ni plačal računa v roku iz prejšnjega odstavka,
pisno opozori na zamudo ter na posledice
zamude in ga opomni, da račun plača. Naročnik plača stroške opomina po Ceniku.
14. člen
Naročnik je odgovoren za uporabo in
plačilo vseh storitev, ki so opravljene z uporabo terminalske opreme preko omrežne
priključne točke, na katero je priključen.
IV. Pogoji in postopek za priključitev
terminalske opreme naročnika na omrežje
15. člen
Naročnik mora za priključitev terminalske opreme na omrežje zagotoviti tehnično brezhibno hišno napeljavo in sme uporabljati izključno terminalsko opremo, ki ustreza zahtevam Pravilnika o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št. 77/01)
in je predpisano označena, ter jo vzdrževati v takem stanju, da ne:
– povzroča motenj v omrežju,
– ogroža delovanja omrežja,
– povzroča nevarnosti za življenje ali
zdravje ljudi in premoženje.
Naročnik mora imeti zmogljivost terminalske opreme prilagojeno obsegu storitev, ki jih uporablja.
16. člen
Priključitev hišne napeljave na omrežno
priključno točko izvede Telekom Slovenije
oziroma od njega pooblaščeni izvajalec.
Omrežna priključna točka je v omarici
ali v dozi praviloma na objektu naročnika.
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V omrežni priključni točki se fiksno javno telefonsko omrežje zaključi in začne
hišna napeljava, ki ni v lasti Telekoma
Slovenije.
Na zahtevo naročnika in na njegove
stroške bo Telekom Slovenije vključil tudi
terminalsko opremo, če ta ustreza pogojem iz 15. člena splošnih pogojev.
V. Sklenitev in sprememba naročniškega
razmerja
17. člen
Informacije o vrstah in načinih priključitve, o vrstah storitev in cenah ter drugih
elementih naročniškega razmerja dobijo
pravne in fizične osebe:
– v Teletrgovinah ali v poslovnih enotah
Telekoma Slovenije v njihovem obratovalnem času,
– na javno objavljeni brezplačni telefonski številki,
– na spletni strani Telekoma Slovenije
www.telekom.si.
S temi splošnimi pogoji predpisane vloge in obrazci so uporabnikom na voljo v
Teletrgovinah ali na sedežih poslovnih enot
Telekoma Slovenije ter na njegovih spletnih straneh.
18. člen
Naročniško razmerje lahko sklene pravna oseba, ki je vpisana v ustreznem registru Republike Slovenije in polnoletna fizična oseba, ki ima prijavljeno bivališče v Republiki Sloveniji.
Pravna oziroma fizična oseba, ki želi
skleniti naročniško razmerje, vloži zahtevo
za sklenitev na predpisanem obrazcu.
V zahtevi za sklenitev naročniškega razmerja morajo biti navedeni:
a) podatki o osebi, in sicer:
– za fizično osebo: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in davčna številka,
– za pravno osebo: firma, naslov sedeža pravne osebe in njene organizacijske
enote, matična številka in davčna številka;
b) podatki o želeni lokaciji priključitve
(naslov);
c) zahtevano število priključitev;
d) želeni datum priključitve ter morebitni drugi tehnični podatki, potrebni za priključitev;
e) podatki o zahtevanih storitvah ter dopolnilnih in dodatnih storitvah.
Oseba odgovarja za pravilnost vseh podatkov, danih v zahtevi. Podatki, ki jih Telekom Slovenije zbira o naročnikih, so poslovna skrivnost.
19. člen
Na zahtevo iz prejšnjega člena Telekom
Slovenije odgovori v 10 delovnih dneh od
prejema. Če je zahteva popolna, Telekom
Slovenije v odgovoru navede rok, v katerem bo možna priključitev in, ko je priključitev možna, pozove osebo k podpisu naročniške pogodbe.
Če se Telekom Slovenije in naročnik v
naročniški pogodbi ne dogovorita drugače, rok za priključitev ne sme biti daljši od
– 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe, če je prosta omrežna priključna točka
že na objektu naročnika,
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– 30 delovnih dni od sklenitve pogodbe, če je omrežno priključno točko na objektu naročnika potrebno izgraditi.
Telekom Slovenije izvede priključitev v
navedenih rokih, če ima naročnik zagotovljeno tehnično brezhibno hišno napeljavo. Če priključitve zaradi tehničnih razlogov, višje sile ali pridobitve upravnih dovoljenj oziroma pravnih upravičenj ni možno izvesti v roku, ki je naveden v pogodbi,
bo Telekom Slovenije naročnika o tem
pisno obvestil pred potekom pogodbenega roka.
V primeru, da Telekom Slovenije kljub
zagotovljenim tehničnim in drugim pogojem ne spoštuje pogodbenega roka za izvedbo priključitve, ima naročnik pravico do
odškodnine, in sicer za zamudo
– do 10 delovnih dni – v višini ene mesečne naročnine,
– do 20 delovnih dni – v višini dveh
mesečnih naročnin,
– nad 30 delovnih dni – v višini največ
treh mesečnih naročnin.
Telekom Slovenije v nobenem primeru
ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček.
Če naročnik ne zagotovi tehnično brezhibne hišne napeljave za izvedbo priključitve v 90 dneh po podpisu pogodbe, Telekom Slovenije naročnika pozove, da to stori
v nadaljnjih 10 dneh. Če tudi v naknadnem
roku naročnik ne zagotovi hišne napeljave,
se šteje, da je naročnik od pogodbe
odstopil.
Če naročnik odstopi od pogodbe, preden je priključitev izvedena, do tedaj pa je
Telekom Slovenije že izvedel določena pripravljalna dela, je dolžan Telekomu Slovenije povrniti stroške za opravljeno delo,
vendar največ do višine priključnine.
20. člen
Naročnik bo Telekomu na svoji nepremičnini omogočil zgraditev in vzdrževanje
omrežne priključne točke, na katero bo priključen.
21. člen
Ob priključitvi Telekom Slovenije naročniku določi naročniško številko oziroma
skupino številk iz nabora številk, ki jih je
Telekomu Slovenije dodelila Agencija za
telekomunikacije in radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
Telekom Slovenije lahko spremeni naročniško številko:
– na naročnikovo zahtevo, v okviru dodeljenih številk in če to dopuščajo tehnične možnosti,
– če pride do spremembe številk, ki jih
Telekomu Slovenije dodeli agencija,
– če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov (nadgradnja omrežja, sprememba tehnologije, posodobitve omrežja).
O načrtovani spremembi naročniške
številke Telekom Slovenije naročnika pisno
obvesti najmanj 15 dni vnaprej. Na zahtevo
naročnika bo Telekom Slovenije na prejšnji
telefonski številki namestil telefonski odzivnik z informacijo o novi telefonski številki. Telefonski odzivnik je do 3 mesecev
delovanja brezplačen.
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22. člen
Telekom Slovenije objavi v telefonskem
imeniku priimek in ime oziroma firmo naročnika oziroma njegovo organizacijsko
enoto in naročniško številko tistih naročnikov, ki temu ne nasprotujejo.
V telefonskem imeniku je lahko objavljen tudi naslov, akademski naslov pred
imenom in poklic za imenom naročnika.
Objava podatkov o naročniku je v obsegu do treh vrstic brezplačna.
Podatki se objavijo tudi v naslednjih
izdajah telefonskega imenika, razen če
naročnik izrecno izjavi, da ne želi nadaljnjih objav.
23. člen
Naročnik mora v primeru spremembe
podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem
nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh po
nastanku spremembe, to pisno sporočiti
Telekomu Slovenije.
Telekom Slovenije bo te spremembe
upošteval pri posredovanju informacij o telefonskih naročnikih, in sicer pri dajanju
sprotnih informacij najkasneje v 5 delovnih
dneh po prejemu obvestila o spremembi.
V naročniških imenikih se upoštevajo podatki, ki jih Telekom Slovenije prejme najmanj 15 dni pred oddajo v tisk.
Če Telekom Slovenije ugotovi, da je prišlo pri naročniku do spremembe podatkov, pomembnih za naročniško razmerje,
naročnika pisno opozori, da nemudoma,
najpozneje pa v 15 dneh od zahteve, ravna
v skladu s prvim odstavkom tega člena,
drugače bo Telekom Slovenije ravnal v
skladu s 25. členom splošnih pogojev.
24. člen
Telekom Slovenije izvede na pisno zahtevo naročnika in na njegove stroške izključitev na dosedanji in priključitev na drugi omrežni priključni točki. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe IV. poglavja teh
splošnih pogojev.
VI. Omejitev dostopnosti storitev
25. člen
Telekom Slovenije sme začasno in na
stroške naročnika omejiti odhodne klice,
razen klicev na telefonske številke 112 in
113, če naročnik:
– kljub pisnemu opominu ne poravna
računa za storitve v 45 dneh od izstavitve
računa,
– ne prilagodi zmogljivosti svoje terminalske opreme omrežju ali ne vloži zahteve
za povečanje zmogljivosti priključitve,
– ne prilagodi delovanja terminalske
opreme na omrežni priključni točki veljavnim predpisom,
– ne omogoča meritev, odstranjevanja
napak in izvajanja drugih del, ki jih izvaja
Telekom Slovenije ali njegov pooblaščeni
izvajalec na omrežni priključni točki, če
motnje na omrežju izvirajo iz omrežne priključne točke,
– s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali dokazljivo moti druge naročnike in
ti to zahtevajo,
– ne ravna v skladu s prvim odstavkom
23. člena in ne sporoči spremembe podatkov.
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Telekom Slovenije naročnika pisno
opozori, da so nastopili razlogi za začasno
omejitev. Če naročnik svojega ravnanja ne
uskladi z zahtevami, ki so navedene v
opozorilu, v 15 dneh po prejemu opozorila, mu Telekom Slovenije omeji odhodne klice. Omejitev sme trajati le toliko časa, dokler trajajo razlogi za omejitev. Če naročnik tudi po omejitvi odhodnih klicev nadaljuje z ravnanjem iz
prejšnjega odstavka, lahko nastopijo posledice, ki so določene v 29. členu splošnih pogojev.
26. člen
Naročnik lahko s pisno vlogo zahteva
omejitev dostopnosti do posameznih storitev. To so lahko omejitve za klice v notranjem prometu, v mednarodnem prometu,
v maloobmejnem prometu, iz fiksnega v
mobilno omrežje, klici za dostop do premijskih storitev itd. Omejitev je možna po
skupinah omejitev, ki zajemajo različne
kombinacije omejitev, kot so opredeljene v
ceniku.
Določene omejitve dostopnosti do posameznih storitev so lahko opredeljene že
v posameznem izbranem dostopu oziroma
naročniškem paketu. V tem primeru se
omejitev dostopa naročniku posebej ne zaračuna.
VII. Prekinitev naročniškega razmerja
27. člen
Naročniško razmerje se lahko na isti
lokaciji na podlagi pisnega sporazuma med
prejšnjim in novim naročnikom prenese na
novega naročnika, pri čemer novi naročnik
vstopi v pravice in obveznosti prejšnjega
naročnika. Prenos naročniškega razmerja
se uredi s pogodbo, v kateri so določene
pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja. Prevzem naročniškega razmerja se
zaračuna novemu naročniku v skladu s Cenikom.
28. člen
Naročnik lahko pisno odpove naročniško razmerje z odpovednim rokom, ki
ne sme biti krajši od 5 delovnih dni.
Odpovedni rok prične teči prvi naslednji delovni dan po prejemu pisne odpovedi.
Naročniku se za mesec, v katerem je
pisno odpovedal naročniško razmerje, zaračuna celotna mesečna naročnina.
29. člen
Telekom Slovenije lahko prekine naročniško razmerje, če naročnik:
– ne poravna dolga iz naročniškega razmerja v 75 dneh od izstavitve računa,
– ne prilagodi zmogljivosti svoje opreme telekomunikacijskemu prometu ali ne
vloži zahteve za povečanje telekomunikacijske zmogljivosti priključitve v 30 dneh
od prejema pisnega opozorila,
– ne prilagodi delovanja terminalske
opreme veljavnim predpisom v 30 dneh
od prejema pisnega opozorila ali po ponovni vključitvi neprilagojene terminalske
opreme,
– ne omogoči meritev, odstranjevanja
napak in izvajanja drugih del, ki jih izvaja
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Telekom Slovenije ali njegov pooblaščeni
izvajalec na omrežni priključni točki, če
motnje na omrežju izvirajo iz omrežne priključne točke, niti v 30 dneh od prejema
pisnega opozorila,
– s svojim ravnanjem ali sporočili ponovno vznemirja ali drugače moti druge naročnike.
Pred nastopom razloga za prenehanje
naročniškega razmerja po tem členu bo
Telekom Slovenije naročnika pisno opozoril na posledice njegovega ravnanja in mu
določil rok, ki ni krajši od 15 dni, da uskladi svoje ravnanje z določili teh splošnih
pogojev.
30. člen
S prekinitvijo naročniškega razmerja
prenehajo medsebojne pravice in obveznosti Telekoma Slovenije in naročnika.
Ob prenehanju naročniškega razmerja
Telekom Slovenije izključi hišno napeljavo
ali terminalsko opremo naročnika iz omrežne priključne točke.
VIII. Povračila zaradi neustreznih storitev
31. člen
Naročnik ni dolžan plačati naročnine za
čas, ko iz razlogov na strani Telekoma Slovenije ni mogel uporabljati storitev in je
prekinitev ali zmanjšana dostopnost do storitev trajala več kot 48 ur. Zmanjšana dostopnost pomeni tudi nedoseganje hitrosti
prenosa podatkov, ki je določena v 4. členu. Prekinitev ali zmanjšano dostopnost so
dolžni naročniki prijaviti na telefonsko številko za prijavo napak 116, Telekom pa mora prijavo evidentirati in potrditi v sistemu
spremljanja in odprave napak v Telekomu
Slovenije.
Telekom Slovenije ni odgovoren, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti do storitev oziroma zmanjšanja prenosne hitrosti zaradi napake ali okvare v
omrežju, ki je posledica naravne ali druge
nesreče oziroma drugih okoliščin, ki jih Telekom Slovenije ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti (višja sila) in tudi
ne za posredno škodo.
IX. Vzdrževanje omrežja
in kakovost storitev
32. člen
Telekom Slovenije zagotavlja vzdrževanje omrežja do omrežne priključne točke
tako, da storitve dosegajo najmanj takšno
kakovost, kot je določena v Pravilniku o
kakovosti univerzalnih storitev (Uradni list
RS, št. 82/01).
Telekom Slovenije izvaja tudi nadstandardno vzdrževanje. V tem primeru z
naročnikom sklene posebno pogodbo o
nadstandardnem vzdrževanju, v kateri so
določeni pogoji in načini takega vzdrževanja.
33. člen
Telekom Slovenije sme prekiniti izvajanje storitev, če je to zaradi napake ali okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov nujno. Prekinitev sme trajati
najkrajši možni čas, ki je potreben za odpravo vzrokov.

Telekom Slovenije sme prekiniti izvajanje storitev tudi, če je to potrebno zaradi
vzdrževalnih del, širitve omrežja ali podobnih del na omrežju. Takšno prekinitev mora javiti neposredno naročnikom ali to objaviti v medijih vsaj 24 ur vnaprej. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je
potreben za izvedbo del.
X. Postopek za reševanje sporov
34. člen
Naročnik oziroma uporabnik ima v primeru, da se ne strinja z odločitvijo ali ravnanjem Telekoma Slovenije v zvezi z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev,
možnost, da v 15 dneh od dneva, ko je
izvedel za sporno odločitev ali ravnanje,
vendar najpozneje v 90 dneh od odločitve
ali ravnanja, vloži obrazložen pisni ugovor
v pristojni poslovni enoti.
Naročnik ima v primeru, da se ne strinja s količino ali vrsto storitev, ki so mu
zaračunane, možnost, da v 15 dneh po
prejemu računa vloži obrazložen pisni ugovor v pristojni poslovni enoti.
Če naročnik zahteva razčlenjen račun,
začne teči 15-dnevni rok po prejemu razčlenjenega računa. Če naročnik ne vloži
ugovora pravočasno, izgubi pravico do
ugovora.
35. člen
Pristojna poslovna enota bo odločila o
ugovoru v zvezi z dostopom do storitev ali
izvajanjem storitev praviloma v 7 dneh, oziroma če je ugovor vložen zoper račun, v
15 dneh po prejemu ugovora in o odločitvi
obvestila vlagatelja ugovora.
V primeru, da ugovor ne vsebuje vseh
potrebnih podatkov za odločanje in je potrebno dodatno proučiti določene okoliščine oziroma preveriti dejstva, ki bi lahko
vplivala na odločitev, pristojna poslovna
enota o tem obvesti vlagatelja ugovora v
8 dneh po prejemu ugovora.
36. člen
Če se naročnik oziroma uporabnik z
odločitvijo, ki jo je sprejela pristojna poslovne enota, ne strinja, lahko v 15 dneh
po prejemu vloži ponovni ugovor na sedež
Telekoma Slovenije ali pa vloži pritožbo na
agencijo.
Ugovor in pritožba ne zadržita plačila
nespornega dela računa.
XI. Tehnične značilnosti vmesnikov
37. člen
Tehnične značilnosti omrežne priključne točke omrežja Telekoma Slovenije so
podane v ETSI standardu EG 201 188, ki
definira analogno priključno točko.
XII. Končne določbe
38. člen
Vzorčna naročniška pogodba je sestavni del, cenik pa priloga splošnim pogojem.
39. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Telekom Slovenije, d.d.
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PRILOGA: VZORČNA NAROČNIŠKA POGODBA
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Cigaletova ulica 15, ki ga po pooblastilu zastopa _____________________________ direktor poslovne enote _______________________
(v nadaljevanju: Telekom Slovenije),
Davčna številka: 98511734, Matična številka: 5014018, Transakcijski račun: št.: _____________________________
in
Priimek in ime fizične osebe oz. firma za pravne osebe:
__________________________________________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča fizične osebe oz. sedeža pravne osebe:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
ki jo zastopa (samo za pravne osebe): ______________________________________________________ (v nadaljevanju: naročnik)
Davčna številka: _______________ Matična številka (samo za pravne osebe): _____________ Transakcijski račun št. ______________________________
sklepata:
NAROČNIŠKO POGODBO št. _____________________

1. člen
Predmet te pogodbe je izvedba priključitve na omrežno priključno točko in sklenitev naročniškega razmerja za uporabo fiksnih javnih telefonskih storitev (v nadaljevanju: storitev)
na naslovu ________________________________________________________________________________. Za urejanje naročniškega razmerja po tej pogodbi je pristojna
poslovna enota ____________________________________ (v nadaljevanju: pristojna poslovna enota).
2. člen
Telekom Slovenije bo izvedel priključitev v skladu s splošnimi pogoji za opravljanje fiksnih javnih telefonskih storitev preko analogne priključne točke (v nadaljevanju: splošni
pogoji) po prejemu podpisane pogodbe in potem ko bo naročnik zagotovil hišno napeljavo in neoviran dostop do omrežne priključne točke in hišne napeljave, oziroma če v
objektu ni proste omrežne priključne točke, omogočil tudi zgraditev omrežne priključne točke na objektu. Roki za izvedbo priključitve na omrežni priključni točki so:
•
v primeru, da je v objektu prosta omrežna priključna točka – deset (10) delovnih dni
•
v primeru, da v objektu ni proste omrežne priključne točke – trideset (30) delovnih dni.
3. člen
Telekom Slovenije bo za naročnika na lokaciji iz 1. člena te pogodbe izvedel:
Število priključitev / Vrsta dostopa

Priključnina na enoto z DDV

Cena skupaj z DDV

Skupna vrednost z DDV

Cena priključitve na omrežno priključno točko (priključnina) je določena v Ceniku telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu Telekoma Slovenije (v
nadaljevanju: Cenik).
4. člen
Naročnik se zavezuje, da bo priključnino v višini _____________, ___ SIT, ki vključuje DDV, plačal na sledeč način:
•
z enkratnim plačilom celotnega zneska na osnovi računa po izvedeni priključitvi
•
v _____________ (največ ________) enakih zaporednih mesečnih obrokih brez obresti, na osnovi računov po izvedeni priključitvi.

(izpolni naročnik)

5. člen
Naročnik bo plačeval mesečno naročnino ter opravljene klice ter dodatne in dopolnilne storitve v skladu s Cenikom, ki je dostopen v Teletrgovinah Telekoma Slovenije, na
sedežih njegovih poslovnih enot, na brezplačni telefonski številki 080 80 80 in spletni strani Telekoma Slovenije: www.telekom.si.
Višina mesečne naročnine in cene klicev, ki veljajo ob sklenitvi pogodbe, so navedene v izvlečku iz Cenika, ki je sestavni del te pogodbe.
6. člen
Telekom Slovenije bo izstavljal račun enkrat mesečno, pri čemer se naročnina zaračunava vnaprej. Naročnik je račun dolžan plačati v roku desetih (10) dni po izstavitvi.
7. člen
Ugovore zoper račun oziroma odločitve in ravnanje Telekoma Slovenije rešuje pristojna poslovna enota v skladu s splošnimi pogoji.
8. člen
Telekom Slovenije zagotavlja vzdrževanje fiksnega javnega telefonskega omrežja (v nadaljevanju: omrežje) do omrežne priključke točke tako, da storitve dosegajo najmanj
takšno kakovost, kot je določena v Pravilniku o kakovosti univerzalnih storitev (Uradni list RS, št. 82/01).
9. člen
Prijava napak na omrežju je možna na telefonski številki 116 in sicer štiriindvajset (24) ur na dan, sedem (7) dni v tednu.
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10. člen
Če naročnik ni mogel uporabljati storitev neprekinjeno več kot oseminštirideset (48) ur v mesecu, se mu sorazmerno zniža mesečna naročnina, s tem, da povračilo ne more
preseči višine mesečne naročnine. Prekinitev ali zmanjšana dostopnost do storitev mora biti prijavljena in evidentirana v sistemu spremljanja napak na telefonski številki 116.
11. člen
Naročnik je seznanjen, da Telekom Slovenije zbira in uporablja podatke o naročnikih skladno z Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/2001).
Naročnik izjavlja, da
•
dovoljuje objavo svojih podatkov v telefonskem imeniku, ne glede na način izdaje
•
ne dovoljuje objave v telefonskem imeniku
(ustrezno obkrožiti)
Naročnik izrecno nasprotuje objavi naslednjih podatkov: ________________________________________________________________
(izpolni naročnik)
12. člen
S priključitvijo na omrežje so naročniku dostopna tudi druga omrežja in storitve drugih operaterjev. Naročnik, ki želi omejitev dostopa do teh omrežij in storitev, lahko ob sklenitvi
te pogodbe ali kadarkoli med trajanjem naročniškega razmerja, vloži posebno pisno zahtevo za omejitev ene od skupin omejitev, ki so določene v Ceniku telekomunikacijskih
storitev v notranjem in mednarodnem prometu Telekoma Slovenije.
Naročnik ob sklenitvi te pogodbe izjavlja, da
•
želi dostop tudi do drugih omrežij in storitev drugih operaterjev
•
želi omejitev skupine odhodnih klicev, ki jo označi v posebni zahtevi
(ustrezno obkrožiti)
13. člen
Naročnik ob sklenitvi te pogodbe dovoljuje uporabo svojih podatkov za trženje storitev Telekoma Slovenije:
•
da
•
ne
(ustrezno obkrožiti)
14. člen
Naročnik se obvezuje, da bo vsako spremembo podatkov, navedenih v zahtevi za sklenitev naročniškega razmerja in v tej pogodbi, javil Telekomu Slovenije v pisni obliki
najkasneje v tridesetih (30) dneh po nastanku spremembe.
15. člen
Naročnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja, nastale do dneva izključitve na omrežni priključni točki. Naročnik dovoljuje, da Telekom od
upravljalcev zbirk osebnih podatkov pridobi podatke, ki jih potrebuje za uveljavljanje obveznosti iz naročniškega razmerja.
16. člen
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Naročniško razmerje se lahko prekine v skladu s splošnimi pogoji. Naročnik lahko kadarkoli pisno odpove naročniško razmerje z
odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od petih delovnih dni. Odpovedni rok začne teči prvi delovni dan po prejemu odpovedi.
17. člen
V primeru spremembe zakonskih predpisov ali splošnih pogojev se ti uporabljajo neposredno.
18. člen
Naročnik potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji.
Če naročnik v 4., 11., 12. in 13. členu te pogodbe ne obkroži nobene od možnosti, se strinja s prvo alineo v navedenih členih.
19. člen
Za vse spore, ki jih stranki ne bi rešili sporazumno, je pristojno sodišče po naslovu pristojne poslovne enote.
20. člen
Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
21. člen
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

V _________________________, dne __________________

Naročnik:
________________________________

V _________________________, dne __________________

Telekom Slovenije, d.d.
________________________________
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Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-100428
Uprava družbe Delo Revije d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, objavlja, da je
skupščina družbe na seji dne 19. 6. 2003
sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
z umikom 1748 lastnih delnic družbe, in
sicer iz dosedanjih 331,670.000 SIT na
314,190.000 SIT, ki je razdeljen na 31.419
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v 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 opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Delo Revije d.d.
uprava družbe
Ob-100635
Uprava družbe Tekol d.d., Ulica pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor, objavlja, da je skupščina na svoji seji dne 1. 7.
2002 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 20% z umikom 20% delnic, oziroma
3.440 delnic, od tega 10% lastnih delnic, ki
so že v posesti in 10% delnic, ki jih bo
družba pridobila z namenom njihovega umika po sedmi alinei 240. člena Zakona o gospodarskih družbah, in sicer iz dosedanjih
172,000.000 SIT na 137,600.000 SIT.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v 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 opozarjamo na pravico prijave svojih terjatev.
Tekol d.d. Maribor
uprava družbe

Sklici skupščin
Preklic
Ob-100695
Uprava družbe Zdravilišče Atomske Toplice d.d., Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24,
preklicuje sklic 8. seje skupščine Zdravilišče Atomske Toplice d.d., sklicane na dan
4. 9. 2003 ob 13. uri na sedežu družbe v
Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v zeleni

Št.

dvorani Aparthotela Rosa. Sklic skupščine
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75 z
dne 1. 8. 2003.
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
uprava
Ob-100417
Na podlagi 6.c poglavja Statuta delniške
družbe Koroška trgovina d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe
izredno skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 9. 2003 ob
13. uri v sejni sobi KS v Radljah ob Dravi,
Koroška c. 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo trije preštevalci glasov: Švajger Saša, Zagoršek-Kotnik
Vlasta in Stramec Milan.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Kristijan Kontarščak.
1.3. Seji bo prisostvovala notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina z dnem skupščine razreši člane dosedanjega nadzornega sveta.
2.2. V nadzorni svet družbe se z dnem
skupščine za mandatno obdobje štirih let
kot predstavnika delničarjev imenujeta:
1. Naberšnik Drago,
2. Sovič Joško.
Skupščina se seznani, da bo predstavnika delavcev v nadzorni svet delegiral svet
delavcev.
2.3. Nadomestilo za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta se določi v
naslednjih neto zneskih:
– za predsednika 55.000 SIT,
– za člana 40.000 SIT.
3. Razveljavitev sklepa skupščine pod zaporedno številko 6, sprejetega na 4. skupščini družbe dne 30. 6. 2003.
Predlog sklepa:
3.1. Razveljavi se sklep skupščine pod
zaporedno številko 6, sprejet na 4. skupščini družbe dne 30. 6. 2003 v besedilu:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 se imenuje revizijsko družbo
ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog za imenovanje revizorja
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila za poslovno leto 2003 pooblaščeno revizijsko družbo M - Revizija in
storitve d.o.o. Vojnik.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe Koroška trgovina d.d.,
Partizanska ul. 2, 2360 Radlje ob Dravi.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v pisarni, in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
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bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom in s predlogom pokrivanja izgube
ter s spremembami statuta je na vpogled
delničarjem v tajništvu v Radljah ob Dravi,
Koroška c. 3, vsak delovni dan od objave
tega vabila dalje do dneva izvedbe skupščine od 10. do 13. ure.
Koroška trgovina d.d.
Radlje ob Dravi
predsednik uprave
Kranjc Anton, univ. dipl. ek.
Ob-100607
Na podlagi statuta delniške družbe
SITEEP d.d. Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
10. sejo skupščine
delniške družbe SITEEP TEGRAD & PAP
Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,
Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek, 25. 9. 2003, ob 14. uri na
sedežu družbe, na Kamniški 41 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine, in sicer predsednika skupščine in
dva preštevalca glasov.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke.
2. a) Predložitev letnega poročila družbe
SITEEP d.d. za poslovno leto od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002, z mnenjem revizorja, v
sprejem, na podlagi soglasne odločitve
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
2. b) Odločanje o razrešnici upravi delniške družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se upravi ne podeli razrešnice za leto
2002.
2. c) Odločanje o razrešnici nadzornemu svetu delniške družbe.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2002.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina zaradi poteka mandata razreši dosedanje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev, Prebil Jureta, Jelenec Žiga, Petrovič Danijela in Cevc Marka
in za naslednje 4-letno mandatno obdobje
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev: Vehovar Anico,
Prebil Jureta, Kuharič Boruta, Tiegl Zorana.
Skupščina se seznani z izvolitvijo Edvarda
Tuša in Rajka Zakrajška kot predstavnika
delavcev v nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2003 imenuje družbo Revizija Plus d.o.o., Ljubljana.
Čas zasedanja skupščine
Deseta redna seja skupščine delniške
družbe je sklicana za četrtek, 25. 9. 2003, s
pričetkom ob 14. uri, na sedežu družbe, v
Ljubljani, Kamniška 41. Če ob prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi za četrtek, 25. 9. 2003 ob
15. uri, v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino prisotnega zastopanega kapitala.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu delniške družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje
do vključno 22. 9. 2003 in so vpisani v delniško knjigo na dan 22. 9. 2003. Pooblaščenci
in zastopniki morajo poleg pisne najave za
udeležbo na skupščini, priložiti tudi dokazilo o
pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu delniške družbe, pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s spremembami in dopolnitvami
statuta, je na vpogled v tajništvu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
SITEEP d.d.
predsednik uprave
Igor Blejec, univ. dipl. ek.
Ob-100638
Na podlagi 30. in 31. točke V. poglavja
statuta delniške družbe Elektra d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe Elektra d.d.,
ki bo v četrtek, 25. septembra 2003 ob
15.30, v prostorih uprave družbe Elektra
d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednika
skupščina Ivan Grašič ter preštevalki glasov
Iris Vlasak in Jelka Tomažič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leo 2002 in revidiranih ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
leto 2002, pisnega poročila nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2002, s poročilom nadzornega
sveta o njegovi preveritvi in potrditvi, ter s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček leta
2002, ki znaša 40,877.000 SIT razporedi v
rezervni sklad za nakup last. deleža v znesku 32,596.000 SIT, 8,281.000 SIT pa
ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2002.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se v nadzorni svet za mandatno obdobje štirih let ponovno izvolijo:
– Ivan Grašič,
– Ivan Terzič,
– Franc Majhen,
– Anton Fluher,
– Bojan Dolenc.
Mandat člana nadzornega sveta nastopi
z izvolitvijo na skupščini.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe za
poslovno leto 2002 imenuje revizijsko
družbo Auditor revizijska družba podjetje za
revizijo, vrednotenje in svetovanje d.o.o.,
Murkova 4, 2250 Ptuj.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan
31. 8. 2003 in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki so se pisno prijavili najpozneje
tri dni pred sejo skupščine v tajništvu uprave družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica
11, 2000 Maribor.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na
sedežu družbe. Udeležence pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu, in sicer najmanj 30 minut 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
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, katerega sestavni del je letno
poročilo družbe za poslovno leto 2002,
revidirani računovodski izkazi in konsolidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2002, pisno poročilo nadzornega sveta ter predlog sprememb statuta
družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, vsak delavnik
od 7. do 9. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Elektra d.d.
uprava – direktor
Vladko Vlasak
Ob-100647
Direktor družbe Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška
8, na podlagi statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
osmo skupščino
delniške družbe Adria Capital Koper,
d.d.,
ki bo v torek, 23. 9. 2003 ob 13. uri v
Kopru na Pristaniški 8 v 5. nadstropju, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Robert Biček, za preštevalko
glasov pa Maša Miloš. Vabljeni notar je Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2002.
4. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2003.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe v letu 2003 se na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska družba
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe.
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Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
v prečiščenem besedilu.
6. Seznanitev skupščine z izvajanjem
letnega plana za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvajanjem letnega plana za leto 2003.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini v skladu z 9.4.3 točko statuta družbe Adria Capital Koper, d.d.
pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj
tri dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime, priimek, naslov, rojstne podatke oziroma firmo in sedež pooblastitelja in pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan od 22. 8. 2003 do 23. 9. 2003
od 9. do 12. ure na sedežu družbe Adria
Capital Koper, d.d., Koper, Pristaniška 8.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor
Janez Lenarčič

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St. 20/2002
S-100399
To sodišče objavlja, da bo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v
stečajnem postopku nad dolžnikom Cetronik proizvodnja kovinskih in tekstilnih
izdelkov ter trgovina, d.o.o., Dutovlje 2a,
Dutovlje, matična št. 5390931, šifra dejavnosti 18.220, ki ga zastopa stečajni upravitelj mag. Miro Benedejčič iz Kopra, II. prekomorske brigade 52, Koper, dne 15. 10.
2003 ob 8.30, v sobi št. 132.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 208 tega sodišča v
času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 8. 2003
St 198/2002
S-100420
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 198/2002 dne 28. 7. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Impex Dekorativna d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2003
St 8/2002
S-100421
To sodišče je s sklepom St 8/2002 z
dne 1. 8. 2003 zaključilo stečajni postopek

Št.

nad dolžnikom Univerzum d.o.o., Kamnik
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2003
St 189/2002
S-100422
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 189/2002 dne 4. 8. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom KGK Fleur d.o.o.,
Kleše 14, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2003
St 53/96
S-100424
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 53/96 dne 8. 8. 2003 v stečajnem postopku nad dolžnikom Tiskarna Slovenija
p.o., Bravmoćarkeva 18, Ljubljana zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2003
St 17/2002
S-100425
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 17/2002 dne 8. 8. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom NINI Trgovina
d.o.o., Pot na Rakovo Jelšo 131, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2003
St 249/2000
S-100427
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 249/2000 dne 28. 7. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Siturist d.o.o., Pivovarniška 1, Ljubljana – v stečaju, št.
reg. vložka 061/13306800, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 2003
St 94/2003
S-100525
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 94/2003 z dne 8. 8. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gumarna Podjetje za proizvodnjo gumijastih izdelkov, trgovino in storitve d.o.o.,
Milenkova 9, Maribor, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Lepenka d.d., Slap 8, Tržič,
2. Plinarna Maribor d.d., Plinarniška 9,
Maribor,
3. Hypoleasing Maribor d.o.o., Ptujska
133, Maribor,
4. Snaga Javno podjetje d.o.o., Nasipna 8, Maribor,
5. Lešnik Boris, Tiha ul. 4, Maribor, delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Elij Rijavec, Golarjeva 11, Maribor.
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III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 8. 2003
St 29/2003-23
S-100610
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 29/2003 z dne 14. 8. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Laser B in V Bled, d.o.o., Kajuhova cesta 1, Bled, matična številka 5668689, šifra dejavnosti 74.873.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v roku 30 dni po objavi
tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Kranj,
2. Zavarovalnica Triglav d.d., OE Kranj,
3. RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava, Davčni urad Kranj,
4. NAR d.o.o. Jesenice – v stečaju,
5. Agnes Mencinger, Zgoša 49b, Begunje – delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14. 8. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 8. 2003
St 11/2003
S-100611
To sodišče je v stečajnem postopku zoper stečajnega dolžnika Polak, d.o.o., Podjetje za gostinstvo in storitve, Ulica Ivana Suliča 6/c, Šempeter pri Gorici sklenilo:
začne se stečajni postopek nad dolžnikom Polak, d.o.o., Podjetje za gostinstvo in
storitve, Ul. Ivana Suliča 6/c, Šempeter pri
Gorici, matična številka 5967953, številka
dejavnosti 55.401 in ki se ga takoj zaključi
(99. člen ZPPSL).
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register, št.
vložka 10363500.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 8. 2003
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St 37/98-165
S-100612
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/98 sklep z dne 14. 8. 2003:
1. Stečajni postopek zoper stečajno maso dolžnika: Rekreacijsko turistični center Golte d.o.o., Radegunda 19/c, Mozirje, se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti
o zaključku stečajnega postopka zoper stečajno maso dolžnika: Rekreacijsko turistični center Golte d.o.o., Radegunda 19/c,
Mozirje, pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 8. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Dovidija Marjan s.p., Grafična delavnica
ANIMUS, Markišavci 9, Murska Sobota,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058308/1726/02-46/2000, izdana dne
2. 11. 2000. gnv-127600
Erlih Natalija s.p., Aljaževa 53, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 033884/3343/00-37/
1995 in odločbo o obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3. 1995. gnq-127780
Fideršek Kulčar Simona s.p., Kozmetične
storitve, Tomšičeva 2/a, Hotel Lipa, Lendava
- Lendva, priglasitveni list, opravilna št.
22-0308/94, mat. št. 5562328, izdan dne
14. 10. 1994. gnf-127741
Gašperin Karlina s.p., Begunje 18/a, Begunje na Gorenjskem, obrtno dovoljenje, št.
061018/4059/01-54/1999, izdano dne
3. 8. 1999. gnp-128131
Grilc Mojca, Grad 3/c, Cerklje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
054224/4115/01-28/1997, izdana dne 3. 3.
1997 pri OZS. gnl-127910
Junkar Miloš s.p., Obala 3, Portorož - Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
06-255/03, izdan dne 17. 7. 2003.
gnk-127636
Kavčič Branko s.p. HATOR, Rovtarska cesta 16, Logatec, priglasitveni list, opravilna št.
30-0651/01, izdan dne 1. 9. 2001.
gnz-128071
Ostojić Snežana s.p., Prvomajska ulica 10,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-128/94, mat. št. 5307544, izdan dne
1. 4. 1994. gny-127972
Papa Damir, Mejna ulica 26/a, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5004/97,
izdan dne 1. 3. 1997. gns-128078
Smole Andrej, Vršna vas 12, Pristava pri
Mestinju, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043142/0740/00-64/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-128089
Vuk Andreja, Ulica svobode 70, Miklavž
na Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6386/2000, izdan dne 1. 2. 2000.
gnr-128079
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Potne listine
Alimanović Arif, Cesta 24. junija 78, Ljubljana, potni list, št. P00627476. gnm-127659
Avguštin Alenka, Gogalova 6, Kranj, potni
list, št. P00599343. gnp-127856
Beširović Suad, Jakčeva 5, Ljubljana, potni list, št. P00893025. gns-128103
Bogovčič Luka, Novo Polje, Cesta XIV/13,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00608115.
gno-128132
Butalin Božidar, Ob Težki vodi 32, Novo
mesto, potni list, št. P00607355. gno-127632
Celar Irena, Lepodvorska 20, Ljubljana,
potni list, št. P00210133. gnm-127909
Celar Janez, Lepodvorska 20, Ljubljana,
potni list, št. P00375224. gnn-127908
Drofenik Branko, Cankarjeva 5, Ptuj, potni
list, št. P 450227, izdala UE Ptuj.
gnd-128168
Dukić Djuro, Povšetova 104/d, Ljubljana,
potni list, št. P00659819. gnd-127718
Erdelić Mirjana, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, potni list, št. P00663374.
gnj-127687
Gorenc Mojca, Kapočeva 6, Maribor, potni list, št. P 00562894. gnt-128202
Hojnik Silva, Zg. Dobrenje 28, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. P 000796370.
m-947
Hvala Emil, Trnovo 5/a, Trnovo pri Gorici,
maloobmejno
prepustnico,
št.
AI
000020582. gnt-127977
Kecman Draško, Tbilisijska 2, Ljubljana,
potni list, št. P00003888. gnd-128068
Kenda Vinko, Drenov grič 34, Vrhnika, potni list, št. P00368557. gny-127897
Kogoj Iztok, Zalog 8, Tolmin, potni list, št.
P 00740331, izdala UE Tolmin. gnf-128141
Kogoj Iztok, Zalog 8, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 22215, izdala UE Tolmin. gng-128140
Kohek Ksenja, Jamova 48, Ljubljana, potni list, št. P00777670. gny-128022
Kramar Primož, Vrhnihška cesta 15/b,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P000709897. gnm-128059
Kranjac Tanja, Hradeckega ulica 33, Ljubljana, potni list, št. P00692269. gnr-127979
Lipicer Zlatko, Šmartno 7, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI 39773. gni-128163
Maglica Peter, Belokriška cesta 70, Portorož - Portorose, potni list, št. P00362229.
gno-128057
Mahovič Tatjana, Zadnikarjeva 16, Ljubljana, potni list, št. P00594456. gno-127782
Maksuti Latif, Ljubljanska 8, Kočevje, potni list, št. P00579027. gnk-127711
Manfreda Marjan, Bohinjska Bela 104/a,
Bohinjska Bela, potni list, št. 00427731.
gnq-127655
Marčun Robert, Sp. Duplje 118, Duplje,
potni list, št. P00850574. gnq-128005
Marič Reni, Šared 33/b, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 171215.
gnh-128164
Mešić Anel, Chengdujska cesta 10, Ljubljana, potni list, št. P01050269. gny-128047
Mešić Mirza, Chengdujska cesta 10, Ljubljana, potni list, št. P00666569. gnb-128045
Mešić Sanela, Chengdujska cesta 10,
Ljubljana, potni list, št. P00102815.
gnz-128046

Mikič Vidoslav, Celovška cesta 99/a, Ljubljana, potni list, št. P00923944. gnf-128020
Moge Karmen, Janževa gora 36, Selnica
ob Dravi, potni list, št. P00607234.
gnh-127989
Mrak Maja, Ob Ljubljanici 114, Ljubljana,
potni list, št. P00704383. gnm-128009
Nanut Tanja, Vrtojbe, Cesta na Čuklje 9,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 5442. gnw-128153
Obran Milena, Moškajnci 4, Gorišnica,
potni list, št. P00205087. gnt-128077
Pečuh Vlasta, Stara ulica 8, Murska Sobota, potni list, št. P 00317526. gnc-127819
Peteh Maja, Zaloška cesta 18, Ljubljana,
potni list, št. P00527293. gny-128072
Petrović Magušar Olivera, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, potni list, št. P00240502.
gnz-127721
Poldauf Viljem, Krg ob Ložiču 16, Murska
Sobota, potni list, št. P 00213017.
gnx-127823
Roblek Marko, Mlaka pri Kranju, Mlaška
cesta 66, Kranj, potni list, št. P00839723.
gnd-127618
Ružojčič Željko, Trg 38, Prevalje, potni list,
št. P 00228248. gnv-127975
Sajovic Špela, Visoko 38, Visoko, potni
list, št. P00537561. gnw-127699
Šrakar Milena, Tomačevska c. 52, Ljubljana, potni list, št. P00701741. gnl-127710
Šuklar Kristina, Gamčani 118, Beltinci, potni list, št. P 00787308. gnh-127814
Topić Ines, Knezova ulica 4, Ljubljana, potni list, št. P00842985. gnt-128027
Toplak Benko Edita, Gosposka 1, Maribor, potni list, št. P 00606165. gnn-128208
Trošt Andrej, Budanje 5/k, Vipava, potni
list, št. P 000610024. gno-127807
Urbanc Rok, Štalčeva ulica 4, Medvode,
potni list, št. P00845464. gne-127892
Vesenjak Marjan, Polana 16/a, Hoče, potni list, št. P00137723. gnm-127934
Vihar Zdenko, Brejčeva 1, Ljubljana, potni
list, št. P00845016. gnv-127800
Zalokar Divjak Zdenka, Na Dorcu 17, Brestanica, potni list, št. P00303519. gnn-127837
Zelenko Ivan, Zg. Duplek 164, Spodnji Duplek, potni list, št. P00178044. gnv-127675
Žagar Eva, Viška cesta 56/a, Ljubljana,
potni list, št. P00356397. gnw-127849
Žagar Iztok, Viška cesta 56/a, Ljubljana,
potni list, št. P00356398. gnx-127848
Žagar Milena, Viška cesta 56/a, Ljubljana, potni list, št. P00781906. gnv-127850
Žle Saša, Cesta Zajčjo dobravo 20, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00311891.
gng-127640
Žvokelj Robert, Trnovski pristan 6, Ljubljana, potni list, št. P00656183. gnn-127783

Osebne izkaznice
Arnuš Tina, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1285440.
gni-128063
Avbelj Daniela, Ulica Martina Krpana 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263744.
gny-128147
Balabanić Samir, Brodarjev trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1526453.
gnc-128044
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Begović Sija, Šaleška 2/b, Velenje, osebno izkaznico, št. 125469. gnx-127673
Belčevski Slobodan, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 791350.
gnw-127949
Berginc Neva, Lemutova 1/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 877439.
gnh-127964
Berk Jožef, Pijovci 40, Podplat, osebno
izkaznico, št. 52979. gnd-127768
Bevc Gašper, Topolšica 56, Topolšica,
osebno izkaznico, št. 265734. gnv-128000
Blažek Miha, Radehova 42/a, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 943980.
gnl-127660
Bogovčič Luka, Novo Polje, Cesta XIV/13,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
328492. gnn-128133
Bohinc Pavel, Tomažičeva 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 964154. gny-127822
Bratina Valentina, Šmihel 6, Šempas, osebno izkaznico, št. 187152. gnv-128175
Bratuš Erik, Hotedršica 77, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 1625343. gnr-128104
Breznik Alenka, Dražen vrh 40, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 42017.
gnw-127974
Brklje Antun, Vejar 4, Metlika, osebno izkaznico, št. 750829. gnw-127978
Brodarič Anton, Podzemelj 2, Gradac,
osebno izkaznico, št. 558836. gnz-128171
Brozovič Jurij, Sečje selo 22, Vinica, osebno izkaznico, št. 1267659. gnm-128209
Bulič Milorad, Pahorjeva 49, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 831400.
gnk-127836
Burdzi Julijan, Pod Gonjami 85, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 641780. gnc-128144
Burja Mitja, V. Potok 43/f, Radomlje, osebno izkaznico, št. 1059426. gnv-127650
Butolen Kristjan, Prelasko 16, Buče, osebno izkaznico, št. 872243. gnr-128204
Cajnko Marija, Ul. Pohorskega bataljona
2/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 339252.
gnf-128166
Ciglarič Igor, Borštnikova 21, Maribor, osebno izkaznico, št. 1444835. gnr-128004
Ciuha Justina, Celarčeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 355569. gni-127663
Čibej Zarja, Ig 351, Ig, osebno izkaznico,
št. 920486. gnh-127864
Čokl Barbara, Cesta v zgornji log 121,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 516609.
gne-127692
Denič Zdenko, Koblarji 24, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1630401. gnw-128199
Dolšak Bojan, Bezenškova 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 229499. gnj-128212
Dragar Franc, Seliškarjeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 463361.
gnw-128099
Dragar Romana, Seliškarjeva ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 463340.
gnv-128100
Dragić Tatjana, Ul. Janka Puclja 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1169061. gnx-127773
Drolec Dušan, Štajerska ulica 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 725358. gne-128042
Drolec Marija, Štajerska ulica 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1143310. gnd-128043
Dugulin Frančiška, Ulica carja Lazarja 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 30757.
gnu-127876
Eferl Majda, Gosposvetska 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 88257. gnn-127858

Št.

Fic Borut, Trebija 22, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 351573. gnc-127644
Fluher Jožef, Zg. Kungota 11, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 868479. m-956
Fuchs Anton, Rjava cesta 13, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1633677.
gnp-127881
Gajič Miha, Lobetova 7, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1285658. gnq-128155
Gajser Mateja, Prešernova 22, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 279738.
gne-128192
Gajser Zdenko, Mlinska pot 8, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 974542.
gnq-127680
Gorenc Jaša, Rapočeva ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1633634. gns-128203
Gorenc Luka, Rapočeva ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1140295. gnv-128200
Gorenc Mojca, Rapočeva ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 984565. gnu-128201
Grabljevec Avguštin, Glavarjeva 56, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 566516.
gno-127957
Grabrijan Igor, Brilejeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 967105. gng-128019
Grah Borut, Koroška cesta 96, Tržič, osebno izkaznico, št. 1023391. gnu-127926
Gričnik Ivan, Skomarje 14, Zreče, osebno
izkaznico, št. 1015256. gnz-127671
Grlica Silvo, Dobrava 5, Ormož, osebno
izkaznico, št. 665858. gnm-127834
Horvat Štefan, Tomšičeva 5, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 1167363.
gnz-128221
Hovnik Andrej, Na Šancah 26, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1548210.
gnl-127810
Hren Kristjan, Škalska 14, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 849116.
gni-128013
Husanović Fehim, Štrekljeva 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 19305 - za tujca.
gnb-127670
Indof Andreja, Cesta Dušana Kvedra 3, Litija, osebno izkaznico, št. 444515.
gni-127938
Jakopec Venčeslav, Sp. Duplek, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 985470.
gnq-128205
Jančar Jože, Vnajnarje 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1623105. gnw-128024
Jančar Tine, Cesta 24. junija 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334240.
gnq-128055
Jančič Anton, Šentvid pri Planini 31, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 105310.
gnd-128193
Jerenko Katja, Jelovec, Na Jelovcu 54,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 1209521.
gns-127878
Jeriček Andrej, Brod 49, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1206231. gnl-127835
Jerman Stane, Cankarjeva 44, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 1493741. gni-127963
Jeseničnik Romana, Vrunčeva 8, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1049524.
gne-128142
Jezeršek Marija, Dobračevska ulica 18, Žiri, osebno izkaznico, št. 832670.
gnp-128156
Jug Martin, Škofja gora 11, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 1330922. gnx-127998
Kajba Ludvik Anton, Buče 45, Buče, osebno izkaznico, št. 1599102. gnr-127933
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Kajič Uroš, Trnovec 57, Zabukovje, osebno izkaznico, št. 1125007. gni-127838
Kastelic Jože, Meniška vas 36, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 331614.
gns-127803
Kastelic Terezija, Spodnji Rudnik 4/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 170896.
gni-128138
Kavaš Ivan, Dolinska 4, Odranci, osebno
izkaznico, št. 1352347. gnx-128223
Kindlhofer Katja, Petrovče 163, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1434516. gnr-127704
Klinar Svjetlana, Kovinarska ulica 22, Štore, osebno izkaznico, št. 1033141. gnl-128185
Kmetič Danijel, Turjaško naselje 18, Kočevje, osebno izkaznico, št. 212700.
gnh-127839
Kodele Zdenka, Avče 29, Kanal, osebno
izkaznico, št. 1380696. gnz-127646
Kokol Nataša, Grlinci 5, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 408124. gnu-128176
Kolšek Albertina, Ob Koprivnici 63, Celje,
osebno izkaznico, št. 994267. gns-127928
Koncilija Janez, Cankarjeva ulica 6, Mengeš, osebno izkaznico, št. 30095.
gnr-127654
Kopač Stane, Železniška 3, Domžale, osebno izkaznico, št. 1025171. gnm-127959
Korče Pavlič Darja, Alojza Valenčiča 1, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 560859.
gnx-128177
Korenak Mateja, Klavčičeva 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 564437. gnd-127693
Košar Janko, Stegenškova 7, Limbuš, osebno izkaznico, št. 724375. gnw-127774
Kovačič Mitja, Knezov štradon 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 634065.
gng-127994
Kozar Franc, Ul. Štravhovih 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 844450. gnf-127766
Kožuh Rok, Kajuhova 13, Poljčane, osebno izkaznico, št. 1625695. gny-127697
Kranjc Dušan, Vrtnarska 1, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 441154. gnh-127664
Kristan Metod, Vuhred 69, Vuhred, osebno izkaznico, št. 1131240. gnh-127689
Križmančič Igor, Podsmreka 20, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 368824. gne-128067
Kroflič Aleksander, Nova Cerkev 61, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 1304683.
gnm-127684
Lipovec Jan, Abramova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1136002. gnr-127854
Lisac Ivana, Dolenjska cesta 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 261931. gnk-127936
Logar Marija, Ciril Metodov trg 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695409. gnq-127630
Logar Roman, Kalinškova 7, Kranj, osebno izkaznico, št. 160927. gnw-127999
Lovšin Anton, Križevska vas 64, Metlika,
osebno izkaznico, št. 1110813. gnc-128169
Lučić Slavko, 1. maja 26/b, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 140028. gny-127672
Lukežič Franc, Beričevo 35/a, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1569082.
gnd-127943
Majstorović Božica, Cesta II. grupe odredov 1, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico,
št. 269671. gnh-128214
Malajner Tamara, Delavsko naselje 2, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1361265. gno-127932
Mandl Bogomir, Sp. Jablane 43/e, Cirkovce, osebno izkaznico, št. 1449869.
gnt-128152
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Marič Reni, Šared 33/b, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 1632985. gnk-128165
Marko Dominik, Ilirska 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1022814. gnx-127898
Marolt Boris, Kočevarjeva 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 539662. gnn-127833
Marušič Irena Marija, Pot na Drage 4, Solkan, osebno izkaznico, št. 1420859.
gno-127982
Masko Ivan, 1. Istrske Brigade 26, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 895932. gnm-127809
Matejčić Katarina, Omerskova ulica 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 210310.
gnz-128196
Matičič Marija, Krimska 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 51219. gnu-128126
Memon Nadja, Šalara 10/c, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 750917.
gnl-127960
Merčun Lidija, Besnica 21/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 426493. gnl-127610
Mesarec Stane, Sodinci 78, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 743146.
gne-128167
Milič Rožman Barbara, Rozmanova 36,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
613563. gnw-128149
Milić Julijana, Topniška 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1095917. gnu-127851
Misja Anton, Kersnikova 4, Velenje, osebno izkaznico, št. 1556395. gnb-128195
Mišič Roman, Kamnik pod Krimom 123,
Preserje, osebno izkaznico, št. 1443241.
gnt-127777
Mlakar Miha, Adamičeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 230740. gnj-128187
Moge Karmen, Janževa gora 36, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 555357.
gng-127990
Može Martin, Brinje 14, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1514268. gnn-128158
Mrak Vera, Vrbje 86/e, Žalec, osebno izkaznico, št. 1429279. gng-128215
Nemec Marijan, B. Kalina 39, Solkan, osebno izkaznico, št. 1333104. gnd-127643
Novak Marjan, Mekotnjak 41/b, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 960376. gne-127967
Novosel Jože, Šorlijeva 21, Kranj, osebno
izkaznico, št. 186723. gns-127678
Obrč Tea, Potrčeva 12, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 889352. gnv-128075
Omers Marjan, Hrastje 107, Kranj, osebno izkaznico, št. 402748. gnb-127770
Otoničar Andrej, Pozknikovo 6, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 525897.
gnx-127648
Pahor Silva Majda, Jamova cesta 56, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 514606.
gnu-128001
Pečuh Vlasta, Stara ulica 8, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 628565.
gne-127817
Peklar Franc, Brengova 47, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 1332597. gnz-128146
Perko Davorin, Ambrus 15, Zagradec, osebno izkaznico, št. 591280. gnr-128154
Peterka Robert, Grajska cesta 13, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 450044.
gng-127965
Petročnik Jožefa, Zavetiška 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1064216. gnt-127952
Petrovčič Marija, Planina 87, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 13307. gnq-127805
Petrović Helena, Cesta 4. julij 57, Krško,
osebno izkaznico, št. 531113. gnb-127620
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Petrović Magušar Olivera, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1089371.
gny-127722
Petrović Miloš, Cesta 4. julij 57, Krško,
osebno izkaznico, št. 531134. gnc-127619
Petrović Sandra, Rusjanov trg 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 365078.
gnj-128137
Pibernik Matej, Strossmayerjeva 36, Maribor, osebno izkaznico, št. 1340463.
gnc-127844
Pintar Davorin, Razgledna 18, Celje, osebno izkaznico, št. 801605. gnv-127875
Pistotnik Matevž, Preglov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 901979. gnc-127719
Plavec Michael, Martinja vas 47, Mokronog, osebno izkaznico, št. 428014.
gni-127788
Podgoršek Stanko, Kersnikova 17, Velenje, osebno izkaznico, št. 1536202.
gny-127997
Poglajen Martina, Jablaniške Laze 8/a,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
818268. gnj-127962
Pogorelčnik Karel, Čečovje 37/b, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
1069053. gnn-127658
Polc Milan, Šober 4/a, Bresternica, osebno izkaznico, št. 1322397. gnl-127860
Poldauf Viljem, Krog ob Ložiču 16, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1077704.
gnz-127821
Porenta Rozalija, Planina 18, Kranj, osebno izkaznico, št. 255730. gne-127867
Potočnik Tina, Posavskega 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 883918. gnf-127641
Pozeb Majda, Zidanškova 11, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 746527.
gns-128207
Prislan Zdenka, Ulica XXXI. divizije 44,
Kranj, osebno izkaznico, št. 579863.
gnb-127995
Pucelj Nataša, Meniška vas 36, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 1542069.
gnt-127802
Puš Jože, Presetnikova ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 610619. gnj-127787
Radovanović Bosiljka, Vrtnarija 6/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 761991. gnd-127793
Ramić Merlina, Zadrečka cesta 11, Nazarje, osebno izkaznico, št. 444379. gne-127767
Razingar Vinko, Tomšičeva 26, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 495599. gnk-128186
Razpotnik Božidar, Selo 41, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 779825. gno-127707
Rojc Tatjana, Nova Cerkev 61, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 1002193.
gnk-127686
Romih Dejan, Pot F. Pušnika, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 336862. gno-128157
Rončelj Anže, Jezero 116, Preserje, osebno izkaznico, št. 859626. gns-127828
Rončelj Mateja, Jezero 116, Preserje, osebno izkaznico, št. 679391. gnv-127825
Rončelj Nika, Jezero 116, Preserje, osebno izkaznico, št. 859634. gnu-127826
Rovšek Branko, Vojkova cesta 71, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1610057.
gnr-127629
Rus Ivanka, Strahomer 10, Ig, osebno izkaznico, št. 1258980. gng-127715
Rus Karin, Strahomer 10, Ig, osebno izkaznico, št. 1258985. gni-127713
Rus Matic, Strahomer 10, Ig, osebno izkaznico, št. 1258989. gnj-127712

Rus Slavko, Strahomer 10, Ig, osebno izkaznico, št. 1258990. gnh-127714
Rustemi Sadri, Križna ulica 12/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1237819. gne-128017
Saksida Iztok, Zalošče 15/b, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 1547075. gnu-127976
Samardžič Milica, Cnkarjeva 52, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1171198.
gnf-127645
Sever Antonija, Lackova 48/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1577123. gnz-127696
Skubin Iztok, Podgrčno 12, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 735875. gno-128082
Smodiš Zora, Maistrova ulica 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 43705. gnx-127723
Starič Frančiška, Sojerjeva 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 68252. gnf-127941
Stavbar Vlasta, Fram 97/c, Fram, osebno
izkaznico, št. 1215745. gnw-127674
Stevanović Stojan, Taborska cesta 16,
Domžale, osebno izkaznico, št. 362759.
gni-128038
Strnad Karl, Maistrova 17, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 1490512. m-946
Strušnik Rok, Goričane 22/b, Medvode,
osebno izkaznico, št. 1391150. gnf-127816
Šebjanič Meta, Bodonci 74/c, Bodonci,
osebno izkaznico, št. 372111. gnk-127811
Šerbinek Mateja, Frana Kovačiča 27/a,
Veržej, osebno izkaznico, št. 246218.
gnj-127662
Šerdoner Stanislava, Rozmanova 35, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
457295. gnu-128151
Šijanec Aleksander, Cankarjeva 5, Veržej,
osebno izkaznico, št. 260860. gnx-127827
Šipoš Natalija, Cankarjeva ulica 21, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 192943.
gnm-128184
Šivic Sašo, Kamnik pod Krimom 30/c,
Preserje, osebno izkaznico, št. 865641.
gnl-127685
Šlosar Gregor, Na tezi 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 331934. gnb-127970
Šotner Majk, Tkalska 110, Ruše, osebno
izkaznico, št. 1560814. gnh-128014
Šraj Veronika Justina, Cesta v Debro 65,
Laško, osebno izkaznico, št. 570744.
gnd-127993
Štivan Feri, Grajska 16/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 1619550.
gni-127813
Testen Ana, Dragarjeva 11, Domžale, osebno izkaznico, št. 739486. gnb-127695
Thorževskij Sašo, Volčičeva 41, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 254192.
gnr-127804
Tominec Andrej, Titova ulica 11, Logatec,
osebno izkaznico, št. 300103. gnd-127818
Tominec Slavko, Lipca 10, Logatec, osebno izkaznico, št. 393422. gnb-127820
Tomše Špela, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 624815. gnm-128034
Topolinjak Blaž, Brodarjev trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1053301.
gnt-128102
Torjan Andrej, Soze 6, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1458095. gnt-127652
Travnikar Janez, Žihovo selo 10, Otočec,
osebno izkaznico, št. 350334. gnp-127831
Trglavčnik Dušan, Frajhajm 9, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 769278.
gni-128213
Triglav Stanko, Spodnji kraj 19, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 766944. gnx-128148
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Tulumović Vanja, Pod ježami 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1388672. gnz-127971
Ulčar Marija, Kašeljska 101, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1470049. gnm-127634
Urbanija Marija, Jelovškova 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 827583. gnd-127843
Vauh Maja, Glavarstvo 17, Prevalje, osebno izkaznico, št. 631463. gns-128178
Venetič Janez, Vrčice 3, Semič, osebno
izkaznico, št. 989494. gng-128015
Vesenjak Marjan, Polana 16/a, Hoče, osebno izkaznico, št. 863544. gnl-127935
Vidovič Bogdan, Na Jelovcu 63, Bresternica, osebno izkaznico, št. 1205801.
gng-127890
Vidrih Rudislav Gregor, Gestrinova 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290399.
gnw-128174
Višak Blaž, Kersnikova ulica 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1239663. gnl-128035
Vrabl Irena, Betnavska cesta 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 790255. gnk-128111
Vrbnjak Darja, Ogorevc 16, Štore, osebno
izkaznico, št. 1087485. gnz-127871
Vrhovec Viljem, Na palcah 13, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 447966.
gnr-128029
Vrhovšek Anita, Kraigherjeva 19, Ptuj, osebno izkaznico, št. 280248. gny-128172
Zagorc Dušan, Bratov Učakar 126, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 200786.
gnf-127716
Zagorc Lojzka, Segova 11, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 56707. gnn-127958
Zajšek Janja, Podlože 12, Ptujska Gora,
osebno izkaznico, št. 187605. gnk-127665
Zemljič Špela, Krakovska 21, Domžale,
osebno izkaznico, št. 342863. gnl-127885
Zimšek Marija, Ulica Frankolovskih žrtev
11, Celje, osebno izkaznico, št. 423452.
gnf-127991
Zornik Bojan, Clevelandska ulica 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1667858.
gnk-128061
Zupan Novak Barbara, Rodica, Kamniška
cesta 15, Domžale, osebno izkaznico, št.
440828. gno-127682
Zupančič Branko, Smrekec 1, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 750450. gnu-128026
Žarkovič Anja, C. na Markovec 9, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 1434315.
gno-127657
Železnikar Anton, Trg Revolucije 15, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 473857.
gnm-128159
Želj Anica, Cesta XIV. divizije 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 116271. gnd-128093
Žolnir Tatjana, Vrbje 86/e, Žalec, osebno
izkaznico, št. 512956. gnk-128211
Žužek Leopold, Vrh pri Trebelnem 10, Trebelno, osebno izkaznico, št. 37688.
gnt-127627

Vozniška dovoljenja
Ahčin Peter, Trg mlad. delovnih brigad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1525481, reg. št. 246788, izdala UE Ljubljana. gnt-128052
Andolšek Tomaž, Pod rebrom 24, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 28046, reg. št. 20569. gnq-127905

Št.

Arčon Ingrid, Cankarjeva 14, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34884,
izdala UE Nova Gorica. gnh-127764
Ban Vladimir, Ul. Tončka Dežmana 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
993303, reg. št. 11422, izdala UE Novo mesto. gne-128092
Bavdaž Sergij, Postaja 8, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 001206237, izdala
UE Tolmin. gnk-127611
Belantič Uroš, Vrščajeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343108, reg. št. 230830, izdala UE Ljubljana. gnt-128002
Belčevski Slobodan, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
885468, reg. št. 112218, izdala UE Ljubljana. gnv-127950
Belčevski Slobodan, Brilejeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB
8639, reg. št. 112218, izdala UE Ljubljana inštruktor. gnu-127951
Benko Tadej, Korte 109, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11629, izdala
UE Izola. gnf-127616
Bogdanov Milena, Opatje Selo 21, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45429,
izdala UE Nova Gorica. gnz-127746
Brajko Sandra, Ul. Oktobrske revolucije
10/b, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10610, izdala UE Piran. gnj-127737
Burja Mitja, V. Potok 43/f, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18083, izdala
UE Kamnik. gnw-127649
Cernac Isabelle, Tržaška 50, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15699, izdala UE potojna. gnt-127727
Černe Tomaž, Kvedrova 11, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
44645, reg. št. 44141. gnw-127899
Činkl Elide, Ribiška ulica 1, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 49695,
reg. št. 13540, izdala UE Piran. gnh-128139
Čokl Barbara, Cesta v zgornji log 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 733104, reg. št. 94941, izdala UE Ljubljana. gnf-127691
Daniel Palčič, Kozlovičeva 25, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 53304, reg. št. 47264. gnk-127736
Dragar Franc, Seliškarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483178, reg. št. 51969, izdala UE Ljubljana.
gnx-128098
Drobnič Miran, Dvorska vas 30, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1297967, reg. št. 190102, izdala UE Ljubljana. gng-128040
Drolec Dušan, Štajerska ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 268, izdala
UE Kamnik. gnw-128049
Drolec Marija, Štajerska ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6692, izdala UE Kamnik. gnf-128041
Đebi Štefan, Funtkova 6, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 800702, reg. št.
44215, izdala UE Maribor. gnl-127985
Đurđevič Marcel, Vodopivčeva 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SI 28459, reg. št. 6577, izdala UE Koper.
gng-127840
Eferl Majda, Gosposvetska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 494923,
reg. št. 24359, izdala UE Maribor.
gnm-127859
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Erjavec Andreja, Milčinskega ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1200565, reg. št. 44491. gnr-127679
Fašalek Irena, Lastomerci 17, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14631, izdala UE Gornja Radgona. gnj-127762
Fras Ana, Ob Grajeni 1/n, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGHS 1306257, št. 71777,
reg. št. Ptuj. gnv-127900
Fujs Gizela, Tomšičeva 48, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 07216. gnf-128116
Gaberc Boštjan, Vrhloga 61, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1473359, reg. št. 20097. m-949
Gaberc Lilijana, Oktoberske revolucije 41,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5318. gnq-128109
Gajič Miha, Lobetova 7, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36678, izdala
UE Novo Mesto. gnc-128119
Gajser Zdenko, Mlinska pot 8, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 82844, reg. št. 62935, izdala UE Maribor.
gnp-127681
Gantar Dragica, Cegelnica 20, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602419,
reg. št. 32632, izdala UE Kranj. gni-127613
Gantar Igor, Cegelnica 20, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1567880,
reg. št. 25811. gnn-127612
Glazer Mateja, Velka 15, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 5330. gnk-127765
Gorenc Mojca, Kapočeva 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1544772,
reg. št. 89366. gnf-128191
Grošelj Maja, Ul. Vlada Žigerja 9, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872494,
reg. št. 104805, izdala UE Maribor.
gnk-128011
Gruden Sašo, Predstruge 34, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 39970, reg. št. 828, izdala UE Grosuplje.
gnt-127602
Habicht Mitja, Lucija, Kosmačeva 54, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 22088, reg. št. 6261, izdala UE
Piran. gnd-128118
Halilović Nedžad, Živinice, Lukavica, BIH,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1504557, izdala UE Ljubljana. gni-128113
Horvat Štefan, Tomšičeva 5, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 377, izdala UE Lendava. gnb-128220
Hribar Boštjan, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 973973,
reg. št. 200459, izdala UE Ljubljana.
gnh-128039
Hribšek Zdenka, Ponikve pri Studencu 17,
Studenec, vozniško dovoljenje, št. S 922673,
reg. št. 9937. gnj-128012
Hvala Mojmir, Oblakova ulica 11, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1630676, reg. št.
14118. gnz-127846
Ilenič Leopold, Na plavžu 13, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 26368, izdala UE Škofja Loka. gns-128053
Indof Andreja, Cesta Dušana Kvedra 3, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
594096, izdala UE Litija. gnj-127937
Ivanc Janez, Male Lašče 29, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1715056, izdala UE Ljubljana. gnc-127669
Jaka Žurman, Borisa Kalina 56, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44244, izdala UE Nova Gorica. gnn-128108
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Jakšič Tadej Jaka, Pot čez gmajno 109,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1791079, reg. št. 230009, izdala UE Ljubljana. gnv-128025
Janc Alojz, Cesta Kozjanskega odreda 22,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
163666, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-128219
Janc Flora, Cesta kozjanskega odreda 22,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
487351, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-128218
Jančar Tine, Cesta 24. junija 80, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434528, reg. št. 212523, izdala UE Ljubljana. gnr-128054
Jasmina Štefanec, Ključarovci 48, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1321344, reg. št. 37922, izdala UE
Murska Sobota. gnl-128114
Jensterle Doležal Alenka, Gradnikova cesta 65, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 0900725, reg. št. 15027, izdala
UE Radovljica. gny-127797
Jug Jernej, Tomaj 111, Dutovlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 14152, izdala UE
Sežana. gnc-127744
Jug Martin, Škofja gora 11, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8973, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-127776
Kardum Simon, Markovec 18, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1203965, reg. št. 7778, izdala UE Cerknica.
gnq-127930
Kindlhofer Katja, Petrovče 163, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903565,
izdala UE Žalec. gnq-127705
Kmetič Danijel, Turjaško naselje 18, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11844, izdala UE Kočevje. gnp-127731
Knific Matej, Prebačevo 52/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1720574,
reg. št. 43591. gnh-127614
Koncilija Janez, Cankarjeva ulica 6, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000700549, reg. št. 18861, izdala UE Domžale. gns-127653
Kordež Urška, Beleharjeva 28, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1672581, reg. št. 57643, izdala UE Kranj.
gnw-127749
Kovač Boris, Bresterniška 156, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1127165,
reg. št. 111356, izdala UE Maribor.
gnt-127677
Kreča Andrej, Trg F. Fakina 7/d, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h, BGH,
št. 483, izdala UE Trbovlje. gne-127742
Krese Darja, Spodnje Pirniče 36, Medvode, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 27/2001. gnf-128066
Krivec Aleš, Badovinčeva 20, Laško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1059882.
gnz-127621
Kustec Boštjan, Ulica Hermana Potočnika
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319971, reg. št. 187326, izdala UE Ljubljana. gne-128217
Kuzma Srečko, Borejci 44, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 20973. gno-127757
Lavrič Marta, Sallaumines 4/b, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3039, izdala UE trbovlje. gnp-127735
Lazarević Milan, Cesta v Šmartno 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1455916, reg. št. 243623, izdala UE Ljubljana. gnw-127724
Loncnar Urška, Zaboršt, Pot za Bistrico
36, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 786074, reg. št. 28639, izdala UE Domžale. gnn-127683
Lorber Vlado, Bezena 7/c, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S 000784997,
reg. št. 6953, izdala UE Ruše. m-955
Lovšin Anton, Križevska vas 64, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000560239, reg. št. 6367, izdala UE Novo
Mesto. gny-128122
Maglica Peter, Belokriška cesta 70, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10983, izdala UE Piran. gnt-128056
Majcen Mario, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1011249,
reg. št. 5082003, izdala UE Ljubljana.
gnm-128134
Majstorović Ljuljana, Kalanova ulica 5,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1165036, reg. št. 218602, izdala UE Ljubljana. gnn-128058
Majzelj Tone, Arkova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340755,
reg. št. R-230164, izdala UE Ljubljana.
gns-128028
Malikovič Niki, Jelarji 33, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. SI 43697, reg. št.
43971. gni-127763
Marušič Irena, Pot na Drage 4, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22547, izdala UE Nova Gorica. gns-127753
Matejčić Katarina, Omersova ulica 48, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 51/1999. gnb-128145
Matoh Helena, Zikova 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23675, izdala
UE Kamnik. gns-127903
Merlin Tomaž, Depala vas 21/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1633615, reg. št. 34823, izdala UE
Domžale. gnp-128181
Metličar Mirko, Laporje 76, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6288,
izdala UE Slovenske Konjice. gnm-127759
Mihelj Emil, Gregorčičeva 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1456098, reg. št. 17114, izdala UE Ajdovščina. gnq-127980
Mikič Vidoslav, Celovška cesta 99/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1708016, reg. št. 123336, izdala UE
Ljubljana. gnz-128021
Minić Marko, Šerkova ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1615894, reg. št. 243679, izdala UE
Ljubljana. gne-127842
Mišič Roman, Kamnik pod Krimom 123,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 891428, reg. št. 161283, izdala UE
Ljubljana. gns-127778
Modic Žiga, Metulje 6, Nova Vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1427783, reg.
št. 11348, izdala UE Cerknica. gne-127667
Muđati Burhanedin, Partizanska 20, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9237,
izdala UE Sežana. gnq-128105
Novak Anita, Kalinova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010366, reg. št. 205193, izdala UE Ljubljana. gnk-128036
Novak Sašo, Aškerčeva ulica 7, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
36471, izdala UE Novo mesto. gnb-128070

Novak Vida, Srednje Gameljne 52/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BGH, št. S 1794435, reg. št. 114613, izdala
UE Ljubljana. gnt-127752
Novaković Gregor, Onek 7, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13285, izdala
UE Kočevje. gnq-128180
Novoselič Ivanka, Gregorčičeva 11, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1146,
izdala UE Brežice. gns-127703
Oman Samo, Dobeno 99, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1523401,
reg. št. 36819, izdala UE Domžale.
gnd-127947
Otoničar Andrej, Pozknikovo 6, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1715099, reg. št. 216751, izdala UE Ljubljana. gny-127647
Otrin Ljiljana, Pot na Rakovo jelšo 327,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 934254, reg. št. 161301, izdala UE Ljubljana. gny-128222
Palatinuš Josip, Pohorska ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1685953, reg. št. 50020. gnk-127986
Par Marjan, Kraljevci 24, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12381,
izdala UE Gornja Radgona. gnh-127739
Pejašinović Čedo, Čanžekova 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/H,
BCEGH, št. S 1763256, reg. št. 81535, izdala UE Ljubljana. gnr-127729
Penca Martin, Smerdujeva ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
645124, reg. št. 62961, izdala UE Ljubljana.
gnp-127781
Perigoj Tjaša, Ponova vas 97, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1154684, reg. št. 19736, izdala UE Grosuplje. gnl-127785
Petančič Marjan, Savlje 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1350824,
reg. št. 59243, izdala UE Ljubljana.
gnc-127794
Petrovčič Marija, Planina 87, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831245,
reg. št. 11320, izdala UE Ajdovščina.
gnq-127830
Petrović Magušar Olivera, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1870642, reg. št. 203532,
izdala UE Ljubljana. gnf-127720
Petrović Milan, Na zelenici 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 26344.
gnr-127879
Petrović Sandra, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050509, reg. št. 208720, izdala UE Ljubljana. gnk-128136
Pfeifer Anton, Leskovca 17/a, Laško, vozniško dovoljenje, št. S 1217560. gnq-127855
Pibernik Matej, Strossmayerjeva 36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151404, reg. št. 111218, izdala UE Maribor.
gnb-127845
Pintarič Ivan, Ulica Gradnikove brigade 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1616397, reg. št. 143259,
izdala UE Ljubljana. gng-127790
Pipunič Marjan, Spodnje Gorje 3, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303780, reg. št. 21979. gnr-127904
Pirkovič Andrej, Križ 266, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3697, izdala
UE Sežana. gnp-128106
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Pisk Ivan, Bukovica 47, Volčja Draga, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 54/2003. gnu-127901
Planinc Anica, Krkavče 23/a, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 190425,
reg. št. 7357, izdala UE Koper. gnn-127733
Pogorelčnik Karel, Čečovje 37/b, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9297, izdala UE Ravne na Koroškem. gne-127617
Polc Milan, Šober 4/a, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št.
S 1768106, reg. št. 23357, izdala UE Maribor. gnj-127862
Poldave Viljem, Krog ob Ložiču 16, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 18055.
gnp-127756
Pongrac Toni, Loperšice 47/a, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10676,
izdala UE Ormož. gnm-127734
Prah Matjaž, Orehovo 80, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 1772836, reg. št. 5117.
gnu-127701
Purger Peter, Ulica bratov Babnik 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234700, reg. št. 223701, izdala UE Ljubljana. gnc-128069
Puš Jože, Presetnikova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1244020, reg. št. 200537, izdala UE Ljubljana. gnk-127786
Pušnjak Marinka, Poklukarjeva ulica 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 689799, reg. št. 153203, izdala UE Ljubljana. gni-127888
Rabič Blanka, Trg Svobode 6, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001355595, reg. št. 27382. gnb-128120
Radulovič Živa, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/2003. gnz-127996
Ramić Merlina, Zadrečka cesta 11, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11645, izdala UE Mozirje. gnz-127771
Razpotnik Božidar, Selo 41, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1035294, izdala UE Litija. gnp-127706
Ribič Suhodolčan Vida, Mrtovec 11, Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 1875268, reg.
št. 2076. gnj-127887
Rizvić Omer, Ulica Simona Jenka 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S001424590, reg. št. 35642, izdala UE
Domžale. gne-128117
Rončelj Mateja, Jezero 116, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1189264, reg.
št. 195546, izdala UE Ljubljana. gnw-127824
Rovšek Branko, Vojkova cesta 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCGH, št. S 1761496, reg. št. 255817, izdala UE Ljubljana. gns-127628
Rustemi Sadri, Križna ulica 12/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1776856, reg. št. 96847, izdala
UE Ljubljana. gnf-128016
Simanić Milan, Linhartova cesta 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1709236, reg. št. 39200, izdala UE Ljubljana. gno-128182
Skok Majda, Mala vas 111, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 834624, izdala UE Tolmin. gnp-127906
Skubin Iztok, Podgrčno 12, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št. 9738.
gnp-128081

Št.

Smisl Barbara, Migojnice 25, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1442154,
izdala UE Žalec. gnh-127889
Stanić Rajko, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1612863, reg. št. 254793, izdala
UE Ljubljana. gnr-127929
Stevanović Stojan, Taborska cesta 16,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1300404, reg. št. 15726, izdala UE
Domžale. gnj-128037
Stolica Marko, Dogoška cesta 91, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1170280, reg. št. 111662, izdala UE Maribor.
gnw-127874
Strušnik Rok, Goričane 22/b, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134584, reg. št. 184770, izdala UE Ljubljana. gng-127815
Suhadolc Rok, Brezovica pri Borovnici 20,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 12945, izdala UE Vrhnika. gno-128032
Šibila Marjeta, Videm pri Ptuju 26/a, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 983194, reg. št. 35080, izdala UE Ptuj.
gnl-128110
Šijanec Aleksander, Cankarjeva 5, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1606306, reg. št. 11181, izdala UE Ljutomer.
gnr-127829
Škorjanc Jure, Betnavska 85/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291752, reg. št. 115339, izdala UE Maribor. gng-128115
Škrbec Janja, Branik 110, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34913, izdala
UE Nova Gorica. gnz-128121
Šlosar Gregor, Na tezi 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 766658, reg.
št. 71003, izdala UE Ljubljana. gnc-127969
Štokelj Robert, Batuje 5, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1598294, reg.
št. 9299, izdala UE Ajdovščina. gnx-128173
Šturm Bojan, Mihevčeva ulica 20, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 001156778, reg.
št. 9712. gnt-127702
Tavčar Robert, Kreplje 32/c, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12153, izdala UE Sežana. gng-127615
Tomažič Gregor, Prušnikova ulica 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379598, reg. št. 101206, izdala UE Maribor. gnl-128135
Tominec Slavko, Lipca 10, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1576, izdala
UE Logatec. gnv-128150
Tomše Špela, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490946, reg. št. 245022, izdala UE Ljubljana. gnv-128050
Topolinjak Blaž, Brodarjev trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929062, reg. št. 141881, izdala UE Ljubljana. gnu-128101
Tornar Mitja, Hotiza, Grede 13, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
16734, izdala UE Lendava. gnc-127769
Triglav Stanko, Sp. kraj 19, Prevalje, duplikat vozniškega dovoljenja, št. 5221, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnm-128084
Triplat Matjaž, Alpska 25, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1132536, reg. št.
24984. gnv-127750
Turščak Robert, Gunceljska cesta 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
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BCEGH, št. S 1715676, reg. št. 124987, izdala UE Ljubljana. gnr-128129
Uršič Robert, Novelo 17, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
26003, izdala UE Nova Gorica. gnr-127754
Velkavrh Franc, Tržaška cesta 245, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
585809, reg. št. 44095, izdala UE Ljubljana.
gnk-127661
Vlasta Pečuh, Stara ulica 8, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21644. gnu-127751
Vovk Borut, Varpolje 87, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 9847, izdala UE Mozirje. gnx-127873
Zelenko Ivan, Zg. Duplek 164, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1278838, reg. št. 74798, izdala UE Maribor. gnu-127676
Zibler Janja, Rožna 8, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14768, izdala UE
Postojna. gny-127622
Zornik Bojan, Clevelandska ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1706981, reg. št. 254977, izdala
UE Ljubljana. gnl-128060
Zupan Novak Barbara, Rodica, Kamniška
cesta 15, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001174959, reg. št. 17870, izdala UE Domžale. gny-128097
Zupanc Srečko, Boletina 26, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 770340,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-128216
Železnik Janko, Sela 4/b, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 450384, reg. št. 7857.
gnj-128112
Železnik Vojko, Boštanj 69, Boštanj, vozniško dovoljenje, št. S 816551, reg. št. 2685.
gnx-127948
Žitko Simon, Selce 72, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 12739, izdala
UE Postojna. gnq-127755
Živković Miroslav, Rozmanova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252741, reg. št. 128069, izdala UE Ljubljana. gnu-127801
Živković Nedeljka, Na otoku 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1242640,
reg. št. 33755. gnq-127880
Žnidarič Jože, Trg svobode 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3057.
gnt-127902
Žnuderl Gregor, Rapočeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001291780, reg. št. 115389, izdala UE Maribor. gnv-127775
Žokalj Janez, Mirje 25, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1617341, reg. št.
256593, izdala UE Ljubljana. gnr-128008
Žugelj Martina, Krupa 11, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11362. gnm-127984
Žvegler Jelka, Vorohova ulica 12, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158850, reg. št. 7005, izdala UE Ruše.
gnc-127869

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d., PE Maribor preklicuje naslednje dokumente:
– zelena karta, tip police ZK: št. 0892405,
št. 0875094, št. 0898244, št. 0900523, št.
0919922;
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– vinkulacijsko potrdilo, tip potrdila PV –
2: št. 14937, št. 19265;
– stanovanjska polica, tip police STAN/99:
št. 203203;
– pobotnica, tip police Z-3: št. 338819,
št. 385344, št. 339162, št. 339172.
Ob-100608
Anželak Marica k.d., Gradišče 18, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 542912, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-127700
Bagarič Željko, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 593905, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-127883
Burja Mitja, V. Potok 43/f, Radomlje, zavarovalno polico, št. AO 00101583684, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-127651
Hočevar Suzana, Obrežje 61, Radeče, zavarovalno polico, št. AO 333603, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-127919
Petkovšek Miroslav, Grčarevec 5, Logatec, zavarovalno polico, št. 0806227.
gnm-127913
Pipuš Marko, Trg 4. aprila 7, Mežica, zavarovalno polico, št. 0419928, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-127914
Premužič Sonja, Ptujska cesta 2, Ormož,
zavarovalno polico, št. AO 491114, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-127605
Vavtar Bogdan, Poljane 4, Primskovo, zavarovalno polico, št. 583793, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-127604

Spričevala
Ajnik Rok, Partizanska 18, Velenje, spričevalo 2. letnika Računalniške šole.
gnp-127981
Arnež Vid, Ulica 4. oktobra 3, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kranj, izdano leta 2001/02. gnd-127743
Auprich Andraž, Ulica nadgoriških borcev
35, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 2000.
gni-127688
Avguštin Ana, Ljubljanska cesta 12, Kamnik, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnx-128048
Bagar Milena, Kovačevci 8, Grad, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Murski Soboti, ekonomsko komercialna smer, izdano leta 2002/03. gnt-127927
Barković Saša Jožica, Drenovec 2/a, Vinica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole družboslovne in tehničnih usmeritev Edvarda Kardelja Črnomelj, družboslovna smer,
izdano leta 1986/1987, 1987/88, 1988/89,
1989/90. gnq-127955
Belaj Jernej, Šmarška 46, Velenje, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje in poklicne ekonomske šole Slovenj Gradec, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1999 in
2000. gnv-127633
Belaj Jernej, Šmarška 46, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje in poklicne
ekonomske šole Slovenj Grade, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 2000.
gne-127642
Berić Magdelina, Zlato polje 3/d, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole
v Kranju, izdano leta 2001. gnj-127637
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Boromisa Anica, Kočevje 15/c, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne šole Metlika, izdano leta 1995 in 1996. gnj-128062
Bračnik Hedviga, Beričevo 2, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole v Ljubljani, št. 10-1980, izdano
leta 1980, izdano na ime Šimenc Silva Hedviga. gnt-127852
Bratož Mirna, Linhartova cesta 42, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 1999. gng-127690
Brčina Beate, Ulica Moše Pijade 8, Črnomelj, spričevalo 1. letnika SŠGT, izdano leta
1990/91, izdano na ime Puhar Beate.
gnv-127725
Brezavšček Rok Avguštin, Kolarjeva ulica
55, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1994 in 1995.
gnz-128096
Cerjak Lana, Gornji Lenart 70, Artiče, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Brežicah,
izdano
leta
2001/2002.
gnd-127968
Cindel Lidija, Ptujska ulica 28, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca v Ljubljani, izdano leta 1973. gnh-128189
Cvetko Franci, Slomškova 11, Brežice, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Brežice, izdano leta 1999/2000. gnv-127925
Čebular Anže, Sladkogorska cesta 8, Šentilj v Slov.goricah, indeks, št. 23020148, izdala Fakulteta za strojništvo. gnf-127666
Drnovšek Branka, Žabjek 31, Trbovlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1994/95, 1995/96,
1996/97. gnb-127920
Golob Tjaša, Cankarjeva 5, Celje, spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta
2001/2002. gnn-128083
Gorenec Petra, Čilpah 15, Trebelno, spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole, izdano leta 2003. gnx-127973
Grašič Peter, Strahinj 68, Naklo, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijskega šolskega
centra Celje, Poklicna šola za kmetovalce
Šentjur, izdano leta 1981. gns-127603
Grilj Tadej, Vilfanova 22, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, izdano leta 1975. gne-127992
Grozde Tjaša, Cankarjeva ulica 31, Trebnje, spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske
šole, izdano leta 2000/2001. gno-128107
Grozdek Darko, Ulica Rudija Papeža 32,
Kranj, spričevalo 5. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2001/2002. gnq-128130
Grubelnik Tina, Kidričeva 5, Velenje, spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije.
gnl-128010
Hadžić Jasmin, Cesta 4. julija 15, Krško,
spričevalo 4. letnika Srednje poklicne in tehnične šole Trbovlje, izdano leta 2000/2001.
gns-127728
Hribšek Karmen, Pod gradom 27, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje poslovne šole v Slovenj Gradcu. gny-127922
Ilnikar Denis, Prade, Cesta XVI/15, Koper
- Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
PKAŠ Koper, smer periodik avtomehanik, izdano leta 1981. gnz-127921
Jahn Miha, Kosovelova 29, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana, izdano leta 2000
in 2001. gns-128128

Jamnik Katja, Partizanska pot 11, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1997/98 in
1998/99. gng-128065
Janeva Verica, Cesta v Prade 15, Koper Capodistria, spričevalo o končani OŠ Elvire Vatovec v Pradah, izdano leta 1986. gnp-127806
Janeva Verica, Cesta v Prade 15, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
SKPŠ v Kopru, izdano leta 1990. gnn-127808
Jert Anja, Ob Radoljni 71, Lovrenc na Pohorju, spričevalo o končani OŠ Lovrenc na
Pohorju, izdano leta 1999. m-945
Junc Roman, Gor. mokro polje 8, Šentjernej, diplomo št. I.KS/463, izdana 3. 7. 1985,
smer kovinarstvo in stroj. preobl. in spajalec
kovin, izdala Šola Boris Kidrič v Novem mestu. gno-127607
Justin Darine, Lancovo 30/a, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Kranj, št. 56, izdano 27. 6. 1978. gnw-127924
Kašibović Indir, Zaloška cesta 194/b, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika SŠGT v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003. gni-128188
Klement Tadej, Logarovci 6, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-944
Kolar Adrijana, Črtomirova 5, Celje, spričevalo SŠGT Celje - gostinski tehnik, izdano
leta 2000/2001. m-960
Kovačič Bojan, Pod Slemenom 2, Križe,
diplomo št. 364-2/89, izdala Srednja lesarska šola Škofja Loka dne 30. 10. 1989.
gne-127792
Kuzmič Larisa, Trg revolucije 16, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Trbovlje, izdano leta 2000/2001. gnm-127609
Leskovec Matej, Triglavska 39, Idrija, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege v Idriji,
izdano leta 2001/02 in 2002/03. gnq-127730
Likon Polona, Študentovska ulica 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 2002. gnd-128018
Lipušček Matjaž, Ulica Malči Beličeve 56,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izdano leta 1994/95.
gnp-127656
Mežik Neža, Rateče 46, Rateče-Planica,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske turistične šole Radovljica, izdano leta
2002/2003. gnq-128080
Milojević Aleksandra, Snedičeva 10, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje turistične šole Radovljica, izdano leta 1999/2000. gnk-127911
Mitrović Anja, Kogojeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Valentina
Vodnika v Ljubljani, izdano leta 1997 do 2003.
gnn-128033
Mlinar Matej, Partizanska cesta 13, Žiri,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske in
upravno administrativne šole Kranj, izdano leta 1999. gnf-127966
Mole Borut, Rimska cesta 22, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 2002.
gne-127717
Montanič Matej, Mali Log 46/a, Loški Potok, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1996/97. gnm-127709
Mušič Klemen, Pot na Dobeno 6, Mengeš, spričevalo 4. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1994/95.
gnx-128198
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Nahtigal Blaž, Prijateljeva ulica 21, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2003. gnx-128123
Omanović Dijana, Prisojna ulica 3, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 2002. gnb-127795
Osmićević Edina, Pavšičeva ulica 20, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1997. gnw-128074
Penko Karmen, Dolnje Ležeče 31, Divača,
diplomo Srednje gostinsko turistične šole Izola, št. 687/85. gnn-128183
Peterlin Petra, Podboršt pri Komendi 1,
Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj, št. 16/93, izdano 24. 6. 1993.
gnv-128125
Petrov Marta, Kandijska cesta 49, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Šole za oblikovanje v ljubljani, izdano
leta 1978. gnf-127866
Piltaver Andrejka, Vir, Parmova 3, Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ Josip Broz Tito,
izdano leta 1982, izdano na ime Burja Andreja. gnu-127601
Pirc Katarina, Loke 27, Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske srednje šole Brežice, smer ekonomski tehnik, izdano leta 1999. gnb-128095
Platinovšek Rok, Cesta 4. julija 59, Krško,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Brežice, izdano leta 2001. gni-127917
Poboljšaj Luka, Melikova ulica 18, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje elektrotehniške in računalniške šole, izdano leta 2003.
gne-127942
Podrenik Sandra, Polje 5, Zagorje ob Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Sevnica, izdano leta 1986 in 1987, izdano na ime Irt Sandra. gnl-128085
Rački Mojca, Slovenska vas 6, Stara Cerkev, indeks, št. 01000280, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnr-127779
Rakun Mojca, Radmirje 25, Ljubno ob Savinji, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2001. gnm-127784
Rančigaj Darko, Trnava 10/c, Gomilsko,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor, smer lesni tehnik, izdano leta 1984.
gno-127732
Ravlić Jure, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2001/2002. gnb-128170
Razingar Jure, Hrušica 35, Hrušica, indeks, št. 22045520, izdala Fakulteta za šport
v Ljubljani. gnr-127954
Rejc Neža, Na livadi 1/a, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
2001/02. gnc-127923
Robida Miran, Zlato polje 2, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdano leta 1993. gnh-127639
Rotar Stanka, Frankolovska 8, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske
šole pri TAM Maribor, izdano leta 1976/1977.
m-954
Rožman Špela, Slomškova ulica 3, Brežice, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gnc-128194
Sahernik Iztok, Zg. Duplek 164/a, Spodnji Duplek, spričevalo za 1. letnik Srednje šole za gostinstvo in turizem - turistični tehnik,
izdano leta 2000. m-951
Sambolec Janez, Mladinska 5, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolske-

Št.

ga centra Ptuj, Poklicne elektro in strojne šole
Ptuj, poklic oblikovalec kovin, izdano leta
1994. gnx-127623
Senčar Slavko, Ob ribniku 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center pri
TAM poklicna šola za industrijske kovinarje
Maribor, izdano leta 1974. m-948
Sinanbegovič Emina, Gregorčičeva 57,
Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta
2000/2001. gnp-127606
Sinkovič Anja, Bizjakova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnq-128030
Skok Polona, Fljorjan 231, Šoštanj, spričevalo 3. letnik prometne šole. gny-128197
Slivečko Sabina, 9. korpus 30, Izola - Isola, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper, izdano leta
1990/91 in 1991/92. gnd-127668
Solenički Dario, Cankarjeva 16, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
2001/2002. m-958
Strahinič Marta, Ulica XIV. divizije 11, Metlika, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta 1980/81, 1981/82, izdano na
ime Malešič Marta. gnq-128088
Šilak Ksenija, Verovškova ulica 43, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta 1979/80, izdano na ime
Galjanič Ksenija. gnf-127791
Štorgelj Mojca, Rečica ob Savinji 56, Rečica ob Savinji, spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje. gnn-127983
Šuštaršič Robert, Ljubljanska cesta 39,
Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu SŠDKU Josip Jurčič Ivančna Gorica, poklic
obdelovalec kovin, izdano leta 1991.
gng-127940
Taškar Aljoša, Jesenovo 14/b, Čemšenik,
spričevalo o končani OŠ Ivan Skvarča v Zagorju ob Savi, izdano leta 1989. gnp-128006
Taškar Aljoša, Jesenovo 14/b, Čemšenik,
potrdilo za pomočnika kuharja, izdalo Podjetje za izobraževanje in svetovanje d.o.o. MIC v
Ljubljani, izdano leta 1994/95. gno-128007
Temlin Milan, Strugovci 51, Bodonci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Rakičan, izdano leta 1982. gng-127915
Vajda Matej Vladimir, Gašperšičeva ulica
7, Ljubljana, indeks, št. 21016206, izdala
FDV v Ljubljani. gnu-128076
Vidic Matjaž, Cesta Andreja Bitenca 116,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za miličnike, št. II-342/19-90, izdano 13. 2.
1990. gnt-128127
Vraničar Stanislav, Jedinščica 15, Novo
mesto, indeks SŠTZU Novo mesto leta 1989.
gnf-127745
Vratanar Bojan, Vreščajeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1979. gns-128003
Vraz Marko, Kremžarjeva 6, Ljubljana, letno spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1993. gnz-127796
Zrim Sara, Sp. Škofije 130/a, Škofije, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola, gostinski tehnik.
gnj-128087
Zudich Giorgio Marino, Seča 16, Portorož Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in avtomehanične šole Koper, št. 38, izdano 5. 9. 1973. gno-127907
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Zupan Janko, Log 28/e, Hrastnik, indeks
Srednje šole za elektrotehniko, šolanje končal v letu 1991/92. gnw-128124
Zupanc Branislav, Rifnik 5, Šentjur, diplomo št. 549, izdala SKSMŠ Štore dne 31. 8.
1987. gng-127740
Železnik Špela, Log 25, Hrastnik, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole Sevnica,
izdano leta 1992/93. gni-127738
Željko Mirjam, Cegelnica 21, Novo mesto,
letno spričevalo 5. letnika SŠ Črnomelj, Srednja poklicna in strokovna šola, podjetniško
poslovanje, poslovni tehnik. gnx-127748

Ostali preklici
Adžović Alan, C. revolucije 1/b, Jesenice,
delovno knjižico, izdano na Jesenicah.
gnk-128086
AGRING D.O.O., Jalnova ulica 50, Ljubljana, certifikat licence št. 9 0001225 in izvod
licence št. 1009173, 1009174, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-127698
Arcet Vesna, Šalek 78, Velenje, študentsko izkaznico, št. 41980006, izdala Medicinska fakulteta. gnp-128206
Arnuš Tina, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01002007, izdala Pedagoška fakulteta. gnh-128064
Baudaž Marjana Vida, Resljeva cesta 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-127635
Biček Martina, Knape 11, Selca, študentsko izkaznico, št. 31220007, izdala Fakulteta
za farmacijo. gnh-127939
Bizjak Maja, Bičevje 1, Ljubljana, delovno
knjižico. gnk-128161
Blažič Mitja, Kajakaška 37, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani. gnu-127726
Bogdan Robert, Kidričeva 25, Ljutomer,
delovno knjižico št. A 0079587, reg. št.
79/88, izdana 29. 6. 1988. gng-128090
Breg Andreja, Sp. Velka 9, Zgornja Velka,
študentsko izkaznico, št. 51037724. m-959
Bregar Vesna, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26788, izdala Visoka
upravna šola, Univerza v Ljubljani. gno-127832
Cefuta Miran, Rogaška 16, Ptuj, delovno
knjižico. gnl-127760
Ciglar Boris, Gorenjski vrh 52, Zavrč, delovno knjižico, izdano v Ptuju. gnj-127912
Černjavič Tina, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-128073
Dvoršak Jožef s.p., Avtoprevozništvo, Pekel 23/a, Maribor, licenco za motorno vozilo
št. 007282, izdana 28. 4. 1998 za vozilo Renault FN 60E7 z reg. oznako MB K8-945.
gnc-128094
Fabjan Branka, Vosek 6/e, Pernica, delovno knjižico. m-957
Grilc Vojko, Kratka pot 8, Krško, delovno
knjižico, reg. št. 12306, izdala UE Krško.
gnr-128179
Herakovič Kristina, Pot na Črnile 11, Leskovec pri Krškem, študentsko izkaznico, št.
18020350, izdala Filozofska fakulteta.
gng-128190
Jug Anita, Stritarjeva ulica 20, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 18021216,
izdala Filozofska fakulteta. gns-127953
Jug Bogdan, Volče 151, Tolmin, delovno
knjižico, reg. št. 12072. gnz-127946
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Karun Matevž, Št. Jurij 22, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 71990390, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnk-127961
Kopač Stane, Železniška 3, Domžale, delovno knjižico. gnd-127918
Koren Maja, Silvire Tomassini 26, Gornja
Radgona, delovno knjižico, št. A 0232503,
reg. št. 15694. gnl-128160
Koritnik Rok, Ulica talcev 40, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gnw-127624
Kovačič Tadeja, Šutna 27, Žabnica, študentsko izkaznico, št. 31200147, izdala Fakulteta za famacijo. gnb-127945
Kreslin Boštjan, Zg. Hudinja 34, Celje, delovno knjižico. gnu-128051
Krizmanić Albert, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-127799
Levanič Franc s.p., Avto taxi “COM“, Betnavska cesta 16, Maribor, licenco št.
010112/522/01-MJ74/2002, izdana 3. 4.
2002, z veljavnostjo do 4. 3. 2007, za vozilo
Ford Escort 1.8 CLD z reg. oznako MB
21-43Z. gnd-128143
Lukman Suzana, Paričjak 24, Radenci, delovno knjižico. gnf-128091
Makoter Nada, Babinci 34/a, Žabnica, delovna knjižica št. 41719, ser. št. 841164, izdana 13. 9. 1967. gnj-127916
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Maljevič Monika, Jerebova 16, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 16261, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gnh-127789
Orač Denis, Naselje heroja Maroka 23,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 23010412,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnp-127931
Petrovčič Biserka, Zadlog 56, Črni vrh nad
Idrijo, delovno knjižico. gnj-128162
Pirc Mateja, Tavčarjeva ulica 11, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 01097224, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-127956
Poženel Marko, Petrovičeva ulica 25, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-127798
Pregl Anja, Zg. Ložnica 5/a, Zgornja Ložnica, študentsko izkaznico, št. 61197635, izdala Pedagoška fakulteta. gni-127988
Pušnik Rebeka, Črneče 38, Dravograd,
delovno knjižico. gnl-128210
Rečnik Anica, Hočko Pohorje 1/d, Hoče,
delovno knjižico. m-953
Robič Ksenja, Triglavska Cesta 64, Mojstrana, delovno knjižico. gny-127747
Roj Franc, Zg. Velka 75, Zgornja Velka,
orožni list, št. OL 39, reg. št. 44, izdano pri
UE Pesnica dne 2. 4. 2002. m-952
Selinšek Milan, Pobrežje 64, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnk-127761

Simonič Sebastijan, Ljubljanska 104, Maribor, delovna knjižica, reg. št. 6292, izdano
leta 1986 v Mariboru. m-950
Šilec Ivan s.p., Drbetinci 67, Vitomarci, licenco št. 007320/8309-ZR 52/1998, izdala
OZS dne 9. 5. 1998 z veljavnostjo do 9. 5.
2003 in izvod licence za vozilo Zastava 650
AN, z reg. oznako MB 26-93K. gnj-127812
Štempihar Slavko s.p.- Avtoprevozništvo,
Vrtna pot 1, Šenčur, CEMT dovolilnico št. 0191
za mednarodni prevoz stvari. gnf-127841
Štruc Andrej, Zg. Kapla 14, Kapla, delovno knjižico, izdala UE Radlje. gny-127847
TRANSPORT IN STORITVE Simon Curk
s.p., Goriška cesta 14, Vipava, dovolilnico
070/10 (BIH) za prevoz blaga v cestnem prometu za in iz tretje države s tranzitom lastne
države s serijsko št. 1100214 in kodo
D092666. gny-127772
Vučina Marija, Trnovci 17, Sveti Tomaž,
delovno knjižico. gnn-127608
Zalar Andreja, Pirmane 3, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 0430565, izdala Visoka upravna šola. gnx-128023
Železnik Matej, Starovaška ulica 7, Šempeter v Savinjski dolini, študentsko izkaznico,
št. 11010232, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnp-128031
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