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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 031-01-380/2001-24
Ob-51870
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 02/765-09-00,
faks 02/765-09-01.
3. Vrsta storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dozidava in
novogradnja osnovne šole Leskovec
(podružnica OŠ Videm) I. faza.
4. Kraj gradnje: Zgornji Leskovec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: 1. september 2001.
6. a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: vse
dodatne informacije: vodja občinske uprave, Darinka Ratajc, dipl. ek.
7. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi informacije v zvezi
z naročilom, na Občini Videm pri Darinki
Ratajc.
8. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Videm
Št. 403-4/01; JN - 1/01
Ob-51937
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks št.: 478-56-82, tel.
št.: 478-52-52.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvideno naročeno v
naslednjih 12 mesecih: tisk in dobava 220,000.000 kosov tobačnih
znamk.
4. Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2001.
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6. Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Finančna služba, Prežihova 4, Vesna Zupančič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: sukcesivna dobava tobačnih znamk v roku 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance
Št. 46
Ob-52046
1. Naročnik: Pošta Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje premoženja.
4. Kraj dobave: Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 1. 1. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Robert
Tommasini.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-52077
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, razveljavlja javni razpis za nabavo računalniške
opreme, objavljen v Uradnem listu RS, št.
45 z dne 7. 6. 2001, Ob-50112. Razpis
bo ponovljen (25. člen Zakona o javnih naročilih).
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Leto XI

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-52025
V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za priključek Razdrto,
notranja oprema za CP Razdrto
(Ob-47267).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
10. 8. 2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 1.7.-3696/2001
Ob-51845
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: železniški pragi-bukovi pragi,hrastovi kretniški pragi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
– sklop A – 5000 kosov impregnirani
rezani ostrorobni bukovi pragi,
– sklop B – 119,232 m3 impregnirani
rezani ostrorobni hrastovi kretniški pragi.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezni sklop javnega naročila.
4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
1. 9. 2001, konec: kretniški pragi do
20. 10. 2001, bukovi pragi do 30. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, fax 00386 (0)1 29
14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT – virman na žiro
račun 50100-601-5014744, pri APP Ljubljana, tuji pa 25 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a,Klika itd.) Poleg dokazila je potrebno poslati tudi registracijo podjetja z davčno številko s pripisano kontaktno osebo in
številko faksa.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2001 ob 10. uri, SŽ, d.d., Sejna
soba Centra za nabavo, št. 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija z izjavo banke v višini 3% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave 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 fi.nančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da ima reference s predmeta javnega
naročila;
– da je imel v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s najnovejšimi certifikati kakovosti.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 30. 10. 2001,
– predvideni izbor do 22. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
01/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice, d.d.
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Ob-51858
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, faks 01/478-54-70, e-pošta: ursiks@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: razni stroji
in oprema za kuhinje in pralnice v skupni okvirni vrednosti 28,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal naročilo najugodnejšemu
ponudniku za vsak stroj ali opremo posebej.
Ponudba bo sprejemljiva, če bo ponudnik
podal ponudbo že za en stroj ali opremo.
4. Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni v Sloveniji: Dob pri Mirni, Koper, Ljubljana, Ig pri Ljubljani, Celje, Maribor in Radeče pri Zidanem mostu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
15. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
1000 Ljubljana, faks 01/478-54-70,
e-pošta: ursiks@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je določen za oddajo ponudb, vsak dan od 9. do
14. ure, po elektronski pošti v poslovnem
času državnega organa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi naročnika v Ljubljani na Tivolski 50 (13. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik ne zahteva finančnih zavarovanj.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalno 30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik tega ne
predvideva.
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 ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve ter da ima organiziran servis v Sloveniji, z odzivnim časom največ 48 ur.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do 1. 12.
2001, naročnik bo predvidoma odločil o
sprejemu ponudbe do 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: samo
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 139
Ob-51859
1. Naročnik: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na Koroškem, Center 144, faks 01/870-40-20,
tel. 870-40-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: lahko kurilno olje.
Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava v
prostore naročnika – CUDV Črna na Koroškem, Center 144.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 24 mesecev
od podpisa pogodbe.
Datum dobave: 1 dan po vsakokratnem
naročilu – sukcesivno celo leto.
Pogodba za dobavo blaga bo sklenjena
za 24 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je moč zahtevati pri Branki Moličnik na naslovu naročnika, od 8. do 12. ure,
do 3. 8. 2001, s potrdilom o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba je Moličnik Branka, ek.,
tel. 02/870-40-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete do 3. 8. 2001, na
delovni dan, od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
CUDV
Črna,
Center
144,
št.
51830-603-33012, ali na blagajni naročnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba predložiti do 13. 8. 2001 do 10. ure, pri vodji
splošne in finančne službe.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v zbornici centra dne
13. 8. 2001 ob 11. uri. Odpiranje bo javno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevane.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba, samostojen podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvajanje
dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
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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:
– da je ponudnik tehnično sposoben, da
pripravi in istočasno dostavi zahtevano količino blaga,
– da predloži vsaj 3 referenčne izjave.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik ne more
umakniti ponudbe, ko se odpre pa do 30. 9.
2001. Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri
najkasneje do 15. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – cena, kvaliteta izdelka, dosedanje izkušnje in reference na področju predmeta javnega razpisa,
plačilni rok.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba” in
številko objave javnega razpisa, navedbo
predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem
Št. 101/03
Ob-51860
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 5 kosov
računalniških strežnikov, ki podpirajo
operacijske sisteme OpenVMS, Unix
(Compaq Alpha Server DS10 67/00 ali
podoben).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče izdati samo za celoto.
4. Kraj dobave: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
30 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IZUM – Adorjan Brigita, Prešernova 17, faks
02/252-63-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi 203/II,
med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51800-603-34158. DDV je zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZUM, Prešernova 17, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 8. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi 021, v
IZUM, Prešernova 17, 2000 Maribor.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 30 dni po prevzemu opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): d.d., d.o.o.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri – uteži
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Št. 1/2001
Ob-51861
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana,
tel./faks
05/734-43-47,
centrala:
05/734-16-71, int. 117.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila,
sanitetni material, laboratorijski material, zobozdravstveni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupine:
– zdravila,
– sanitetni material,
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom in
Zdravstvene postaje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001,
1 leto z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Sežana – uprava – Klara Peternelj, dipl.
med. s.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 7. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 1.900 DDV,
virmansko
na
žiro
račun
št.
51420-603-31525, ali gotovinsko na blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 8. 2001 ob 11. uri, na sedežu zavoda.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kupoprodajna
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o sprejemu
ponudbe do 16. 8. 2001, ponudba mora veljati do 1. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, odzivni čas oziroma dobavni rok
(glej razpisno dokumentacijo).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Zdravstveni dom Sežana
Št. 2283/01
Ob-51867
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefon: 01/43-15-255,
telefaks: 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
20 kV celic ter ostale opreme za RP 20
kV Izlake:
– 20 kV celice s sekundarno opremo,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– daljinsko vodenje,
– UKV zveza,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– ostale storitve.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora obsegati vso razpisano opremo,
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: RP 20 kV Izlake.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi več variant opreme,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
pričetek dobave je meseca oktobra 2001 in
zaključek predvidoma v 4 mesecih po podpisu 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 Nataša Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 20. 8. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na št.:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 20. 8. 2001 do 10. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 29/01 - Ponudba za dobavo 20 kV celic ter ostale opreme za RP 20 kV Izlake - Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 45
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.
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:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, datum overovitve kopije le te
ne sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, 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, ne starejše od 90 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3 % vrednosti ponudbe,
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– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3 pa
ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazila o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenske dobe ponujenih
proizvodov, oziroma opreme,
– dokazilo o sposobnosti odziva za servisiranje 20 kV celic ter ostale opreme v roku 24 ur oziroma 8 ur (ob delavnikih) od poziva naročnika,
– dokazilo ponudnika o dobavah opreme
20 kV napetostnega nivoja elektrogospodarskim družbam v preteklem 3 letnem obdobju,
– dokazilo, da je bila ponujena oprema
v enaki kombinaciji in vsaj tolikšnem obsegu kot je predmet razpisa vsaj 2 (dvakrat) v
preteklih 3 (treh) letih že vgrajena v elektroenergetske objekte v distribucijskih elektroenergetskih sistemih v Sloveniji ali primerljivih distribucijskih elektroenergetskih sistemih v Evropski uniji,
– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali notarsko
overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani.
Če se ponudnik javi na oba javna razpisa
naročnika (JN 29/01 in JN 30/01) mora v
eni od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa ali starosti), v drugi ponudbi pa lahko predloži fotokopije le-teh in navede, v kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave ponudnika, potrjen vzorec pogodbe ipd., morajo biti v ponudbeni dokumentaciji predloženi v originalu.
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 max. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (75 % delež),

– tehnične prednosti ponujene opreme
(13 % delež),
– rok plačila (6 % delež),
– kakovost končne obdelave 20 kV celic (3 % delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 10. 8. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. 7. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. JN 30/01
Ob-51868
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel.: 01/4315-255, telefaks: 01/4324-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
20 kV celic ter ostale opreme za RTP
110/35/20 kV Potoška vas:
– 20 kV celice s sekundarno opremo,
– zunanji SN odvod iz TR3,
– zunanji SN odvod iz TR1,
– kabli,
– prevzemne števčne meritve,
– oprema v 35 kV celicah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora obsegati vso razpisano opremo,
delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: RTP 110/35/20 kV Potoška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi več variant opreme,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
pričetek dobave je meseca oktobra 2001 in
zaključek predvidoma v 11 mesecih po podpisu 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 Nataša Škerjanec, tel. 01/43-15-255
v sobi štev. 16 na naslovu Elektro Ljubljana
d.d., Slovenska cesta 56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 20. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z
DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d., št.:
50102-601-90004, sklic na št.: 007991-276
z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 20. 8. 2001 do 10.00.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
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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 30/01 - Ponudba za dobavo 20 kV celic ter ostale opreme za RTP 110/35/20 kV Potoška vas - Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001, ob
12.30. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 45 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.
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:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, datum overovitve kopije le
te ne sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, 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, ne starejše od 90 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3 % vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3 pa
ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
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– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazila o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, ter zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenske dobe ponujenih
proizvodov, oziroma opreme,
– dokazilo o sposobnosti odziva za servisiranje 20 kV celic ter ostale opreme v roku 24 ur oziroma 8 ur (ob delavnikih) od poziva naročnika,
– dokazilo ponudnika o dobavah opreme
20 kV napetostnega nivoja elektrogospodarskim družbam v preteklem 3 letnem obdobju,
– dokazilo, da je bila ponujena oprema v
enaki kombinaciji in vsaj tolikšnem obsegu kot
je predmet razpisa vsaj 2 (dvakrat) v preteklih
3 (treh) letih že vgrajena v elektroenergetske
objekte v distribucijskih elektroenergetskih sistemih v Sloveniji ali primerljivih distribucijskih
elektroenergetskih sistemih v Evropski uniji,
– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali notarsko
overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani.
Če se ponudnik javi na oba javna razpisa
naročnika (JN 29/01 in JN 30/01) mora v
eni od ponudb predložiti zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa ali starosti), v drugi ponudbi pa lahko predloži fotokopije le-teh in navede, v kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave ponudnika, potrjen vzorec pogodbe ipd., morajo biti v ponudbeni dokumentaciji predloženi v originalu.
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 max. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (75 % delež),
– tehnične prednosti ponujene opreme
(13 % delež),
– rok plačila (6 % delež),
– kakovost končne obdelave 20 kV celic (3 % delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 10. 8. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. 7. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

Ob-51872
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, faks: 02/4713-157, e-mail:
kadri.dudvm@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
parnega kotla.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: v tajništvu Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
pri Mirjani Tacer, po enodnevni predhodni
najavi po faksu in priložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
51800-603-31434, s pripisom “nabava
parnega kotla – javni razpis“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Doma upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9,
2000 Maribor. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– Ponudba“ in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Doma
upokojencev Danice Vogrinec Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
– 50% pogodbene vrednosti v 30 dneh
po dobavi parnega kotla,
– 50% pogodbene vrednosti v 30 dneh
po prevzemu razpisanih del oziroma po zagonu parnega kotla, kar se potrdi z zapisnikom o delovanju kotla.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ustrezna dokazila, da ima ponudnik
ustrezne reference;
– ustrezna dokazila, da ima proizvajalec
ustrezne reference;
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– da ima zadostne reference kadrov;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da ponuja celoten obseg razpisanih
del;
– da je sposoben prevzeta dela izvesti
kvalitetno;
– da je sposoben celotni obseg del dokončati v predvidenem roku;
– da sprejema plačilne pogoje;
– da bo predložil dokumentacijo za uporabo opreme ponujenega parnega kotla v
slovenskem jeziku, skupaj s certifikati o varnosti in da je programska oprema v slovenskem jeziku;
– da bo izvedel razpisana dela po sistemu “ključ v roke“;
– da nudi garancijsko dobo za parni kotel;
– da nudi servisiranje;
– da bo zagotavljal dele za prani kotel in
ostalo opremo po prenehanju izdelave naprave;
– tehnične karakteristike nudene opreme – kotlovski del;
– tehnične garancije;
– da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 5 % ponudbene vrednosti;
– da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;
– da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od zadnjega
dne za oddajo ponudb oziroma do podpisa
pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične prednosti,
– reference proizvajalca,
– reference ponudnika,
– servis,
– obveznosti z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– splošni del razpisne dokumentacije:
Goran Frangež, tel.: 02/480-61-00, faks:
02/471-31-57,
– tehnični del razpisne dokumentacije:
Andrej Hernja, tel.: 02/654-31-33, faks:
02/654-31-34.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec
Št. 404-08-91/01-2
Ob-52121
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, tel. 01/471-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: fotokopirni stroji.
A-1. Opis predmeta javnega naročila:
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Grupa Št.
kos

Vrsta Zoom
FS
v%

Format

Duplex

I.

2

ČB

A4

II.

1

ČB

50-200 A4, A3

III.

3

ČB

50-200 A4, A3

IV.

1

ČB

50-200 A4, A3

V.

1

ČB

50-200 A4, A3

VI.

1

ČB

50-200 A4, A3

da

VII.

6

ČB

50-200 A4, A3

da

VIII.

1

ČB

50-200 A4, A3
4 fiksne

da

IX.

3

ČB

50-200 A4, A3
4 fiksne

da

Hitrost
kopij/min

Dodatna oprema

10-13

(b) Ocenjena vrednost naročila: ca.
14,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave: september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 471-25-86, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS- 103/01-ODP)na žiro račun št.
50100-637-55216.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,

– kaseta 250
– dodajalnik za debelejši papir
– možnost kopiranja na trši papir
– podstavek
15/A4
– kaseta 250 listov
12/A3
– dodajalnik za debelejši papir
– podstavek
17/A4
– kaseta 250
9/A3
– dodajalnik za debelejši papir
– avtomatski podajalec
– podstavek
18/A4
– kaseta 250
12/A3
– avtomatski podajalec
– sortirka 10-delna
18-20/A4 – kaseta 250
12/A3
– dodatna kaseta
– avtomatski podajalec
– sortirka 10-delna
23/A4
– avtomatski podajalec, obračalec
12/A3
– sortirka 10-delna
– dodatna kaseta
– obojestransko kopiranje
30/A4
– 2 kaseti papir 250
– dodajalnik za debelejši papir
– sortirka 10-delna
– avtomatski podajalec in obračalec
– podstavek
– sistem šifer (kartica)
– obojestransko kopiranje
40-50/A4 – 2 kaseti papir 500 listov
– avtomatski podajalec in obračalec
– obojestransko kopiranje
– sortirka 10- delna
– pribor za spenjalec in luknjač
– podstavek
– sistem šifer (kartica)
60/A4
– 2 kaseti 500 listov
28-32/A3 – podajalec in obračalec
– sortirka 20-delna
– obojestransko kopiranje
– spenjalec in luknjač
– predal za papir (1500 listov)
– sistem šifer (kartice)

prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS – 103/01-ODP – fotokopirni stroji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 8.
2001 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, soba št. 351 v I.
nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 5% njegove ponudbe
kot jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji.
Bančna garancija mora biti veljavna najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo izločil iz nadaljnjega postopka vsako ponudbo, ki ni opremljena z ustrezno garancijo za resnost ponudbe.
Stroški bančne garancije za resnost ponudbe bremenijo ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plač-
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nik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa
oziroma 90 dni v obdobju začasnega financiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. Dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Izpisek iz sodnega registra podjetij,
datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila (original ali overjena kopija).
b) Odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis (overjena
kopija).
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik)
a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti (overjena kopija) ali odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija).
13.2. Dokazila o finančni situaciji ponudnika
13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2
oziroma potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu ali BON 3.
b) Potrdilo oziroma BON obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni.
13.2.2. Za fizične osebe (samostojni podjetniki)
a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za l. 2000, originalno potrjeno s strani pristojne izpostave DURS.
13.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.
13.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.)
13.5. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
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mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila (potrdilo izdano s strani pristojnega sodnega organa,
ki se nanaša na pravno osebo ali na pooblaščenega zastopnika pravne osebe).
13.6. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
13.7. Potrjene izjave in podatki navedeni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– vrednost strojev: ponder 0,675,
– garancija strojev: ponder 0,09
– vzdrževanje-cena kopije v življenjski
dobi: ponder 0,235.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno oziroma najdaljšim garancijskim rokom v vsaki
posamezni grupi v sklopih bo prejel 5 točk,
ostali pa procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5 točk. Število doseženih točk se pomnoži s ponderjem za vsako grupo. Izračunane ocene po grupah tvorijo skupno oceno.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1.7.-3728/2001
Ob-51873
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: masti za mazanje kretnic, 3.500 kg,
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudba za celotno količino.
4. Kraj dobave: sekcije SVP po Republiki Sloveniji, dobava sukcesivno do poteka
pogodbe.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj, konec: do 31. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, faks 00386
(0)1 29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT – virman na žiro
račun 50100-601-5014744 pri APP Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-

ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2001 ob 10. uri, SŽ d.d., Center za
nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.
12. Pravna oblika povezave 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. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da ima reference s področja maziv;
– da je imel v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
– predloži pisna dokazila in informacije,
iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s najnovejšimi certifikati kakovosti.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:
– veljavnost ponudbe 31. 10. 2001,
– predvideni izbor do 16. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost izdelka, reference, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
01/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
Št. 104/01
Ob-51927
1. Naročnik: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko.
2. Naslov naročnika: Jadranska 19,
1000 Ljubljana, tel.: 01/47-66-500,
01/251-72-81.
3. (a) Vrsta in količina blaga: susceptometer za meritve dc magnetizacije s
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SQUID detektorjem. Občutljivost susceptometra naj bo vsaj 10–8 emu. Susceptimeter naj omogoča meritve v temperaturnem
intervalu od 2 K do 400 K in v magnetnem
polju od 0 do 5 T.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dve leti od
podpisa pogodbe o nabavi blaga z najustreznejšim ponudnikom.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19,
Ljubljana, dr. Janko Lužnik ali dr. Janez Pirnat, tel. 47-66-579.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. avgust 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za matematiko, fiziko in
mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. september 2001 ob 12. uri na naslovu
inštitututa.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. september 2001,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. september 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost zahtevanim kriterijem, cena, garancijski rok, servis, reference, plačilni pogoji. Ponudba naj po možnosti vključuje izobraževanje za delo s susceptometrom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. julij 2001.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 40300-0276/01
Ob-51943
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
LC 251070, odsek “Pungert–Gosteče”.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja v enem sklopu.
4. Kraj dobave: obnova lokalne ceste med
vasjo Pungert in Gosteče pri Škofji Loki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 9.
2001 do 15. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zahtevate v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, dodatne informacije v zvezi s postopkom pri Mihu Bizjak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2001, ob 12. uri v mali sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) –
13. člen.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 9. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, rok izvedbe del, strokovna
priporočila; način uporabe meril je določen
v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Škofja Loka
Št. 388/2001
Ob-51945
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.

2. Naslov naročnika: Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, faks št.
02/881-20-40, tel. 02/881-20-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetarsko vozilo za praznjenje tipskih smetarskih posod od 120 l do 1.100 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava vozila z vso opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot
12, Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na transakcijski račun št. 03175-1000161873, ali
na blagajni podjetja z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih Javnega
komunalnega podjetja Slovenj Gradec,
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 30 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni rok, plačilni pogoji in po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Jožetu Dvorjaku,
inž. tel. 031/650-427 ali 02/881-20-44.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-51967
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o. s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, tel. 05/66-33-700, faks
05/66-33-706.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 delovno vozilo za črpanje in prevoz fekalij
(grezničar), osnovno vozilo: pogonski motor - Euro II., moč motorja - 160 do 180 kW,
teža vozila - skupna masa: 15.000 kg, koristna nosilnost – 6,5 do 6,8 m3.
Nadgradnja vozila: cisterna dvižna - kip
sistem volumna 6 m3, zadnja stena cisterne
dvižna, vakuumska črpalka - kapacitete ca.
1.250 m3/h pri prostem hodu, dodatni rezervoar za vodo za izpiranje volumna 500
do 800 litrov z visokotlačno črpalko, sesalna roka na cisterni.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco Komunala Koper avtopark.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidena
dobava v roku 5 do 7 mesecev po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo za razpisno dokumentacijo, kontaktna oseba za dodatne informacije - Romana
Georgijevič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure za 11.900 SIT (vključen DDV).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Komunale Koper
d.o.o. - s.r.l. na št. 51400-601-10953 pri
Agenciji za plačilni promet Koper.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 8. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2001 ob
11. uri v upravni stavbi Komunala Koper
d.o.o. - s.r.l. – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih del in v primeru, predplačila garancija za
vrnitev predplačila (velja za izbranega ponudnika).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
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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:
– garancijski rok za vozilo 24 mesecev
od registracije,
– zagotovilo rednega servisiranja,
– zagotovilo ponudnika o šolanju predstavniku naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe – najkasneje do
10. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana: cena,
dosežen navor, dobavni rok, plačilni pogoji,
čas odziva odprave napak vključno z dobavo rezervnih delov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Št. 50-336-29/01
Ob-51962
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: slobodan.ugrinovski@ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebni
računalniki po sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja naročila v 2 sklopih, in sicer:
– sklop Ljubljana – dobava 39 računalnikov v Ljubljano,
– sklop Maribor – dobava 7 računalnikov
v Maribor.
4. Kraj dobave: sklop Ljubljana - Linhartova 51, Ljubljana, sklop Maribor - Čufarjeva 5, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 9.
2001 dalje, največ v 30 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Služba za informatiko, dodatne informacije Slobodan Ugrinovski, tel. 01/47-58-113;
razpisna dokumentacija se lahko zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripisom razpisna dokumentacija osebni računalniki, s priložitvijo fotokopije potrdila o
zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. avgust 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Služba za splošne zadeve, Linhartova 51, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. avgust 2001 ob 13. uri v prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana,
Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v velikosti 10% razpisane vrednosti posameznega sklopa s pooblastilom
za izpolnitev menice.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je eno od meril.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 12. 2001, predvideni datum odločitve o ponudbi je 17. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Inštitut za rehabilitacijo
Ljubljana
Št. 5
Ob-51987
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: optični kabelski sistem - dobava uvodnih optičnih
kablov in kabelske opreme, montaža in
meritve ter izdelava tehnične dokumentacije za objekt RTP 400/110 kV Krško
z razpletom daljnovodov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: IV. kvartal leta 2001 - II. kvartal leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C. 1,3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Simona Sila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 69.020 SIT (58.000 SIT +
DDV 11.020 SIT), virmansko nakazilo z oz-
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nako naziva javnega razpisa na žiro račun
50106-601-90093, sklic št. 44.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 8. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D 2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 13. 8. 2001 ob 10. uri, v dvorani B, IV.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo 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): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumenta, ki so pogoj za sodelovanje:
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalcem in proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem
nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev in proizvajalcev opreme,
ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
– podatke o že sklenjenih pogodbah, iz
katerih je razvidna stopnja gotovosti del in
zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,
– potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico
Slovenije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 10. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 14. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (82%), plačilni pogoji (3%),
pozitivne reference izvajalca (15%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 45
Ob-51989
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, faks 02/449-23-79, tel.
02/449-20-00.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(a) Vrsta in količina blaga: 60 lahkih dostavnih vozil, 2 srednejih dostavnih vozil, 24 lahkih dostavnih vozil 4x4 in 1
osebno vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po
posamezni vrsti avtomobilov.
4. Kraj dobave: po dispoziciji naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pogodbi in končati v 30 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sektor za finančne zadeve - nabavna služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od pondeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180 za razpisno dokumentacijo- avtomobili.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2001 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.
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: da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da
mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila; da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; da
so čisti prihodki od prodaje enaki ali večji od
trikratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% skupnih
prihodkov, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predviden datum odločitve
10. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 30
točk, tehnične karakteristike 25 točk, servisna mreža 15 točk in brezplačno izobraževanje 10 točk, za osebno vozilo 50 točk cena in 50 točk rok dobave.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 044-06/93-2/20
Ob-51990
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
vgradnja video sistema za prenos sej iz
velike dvorane Državnega zbora.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko predlagajo tudi svoje rešitve, vendar morajo ponudbe obvezno vsebovati tudi rešitev iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
1. 10. 2001 do 30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, soba 206, Dragica Paska (razpisna dokumentacija), mag. Peter Jermol, tel.
478-94-64 (dodatne informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave dalje
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na ŽR št.
50100-637-55237, sklic 28-12114-714199
s položnico ali virmanom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 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: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne še 90 dni od dneva, določenega za
predložitev ponudb; naročnik bo odločitev
sprejel v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 80/01
Ob-52026
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5,
3000 Celje, tel. 03/544-11-33, telefaks
03/548-17-71.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža RTG opreme (CT, digitalni
multidiagnostični aparat za splošno in
interventno radiologijo ter slikovni RTG
aparat - skeletna diagnostika in slikovni
RTG aparat - pljučna diagnostika) ter
izdelava projektne dokumentacije (PGD,
PZI) in izgradnja prostora za CT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: celotno javno naročilo mora biti izvedeno najkasneje v
roku 9 mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Celje, služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo izdaja
Damjana Karner Sevčnikar, kontaktni osebi
sta Dejan Žohar in Bojan Ribič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
23. 8. 2001 vsak delavnik med 8. in 11.
uro, po dvodnevni predhodni najavi na faks
03/548-57-01 in predložitvi dokazila o
plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT na žiro
račun Splošne bolnišnice Celje št.
50700-603-31871, sklic na davčno številko ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2001 ob 10. uri v kirurški sejni sobi v
kletnih prostorih Splošne bolnišnice Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3 milijone
tolarjev.
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11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni po primopredaji posameznega dela javnega naročila oziroma izstavitvi potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN: po
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 31. 12. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: možen je ogled objekta po predhodnem dogovoru v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 42
z dne 19. 5. 2000, Ob-27462.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 150-1/2001
Ob-52032
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina, tel. 05/36-93-140, faks:
05/36-93-150, e- mail: zdrajd@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravstveni, zobozdravstveni material in zdravila
po sklopih: 1. zdravstveni potrošni material, 2. laboratorijski material, 3. RTG
material, 4. zobozdravstveni potrošni
material, 5. zdravila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se lahko odda za vse sklope, za več
sklopov ali za posamezni sklop.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina - skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 10. 2001,
14 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ajdovščina, tajništvo, Marija Božič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT, na ŽR št.
52010-603-31434.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ajdovščina, tajništvo, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina: v

zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj - Ponudba!“ s številko objave tega razpisa in na hrbtni strani označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2001 ob 11. uri v sejni sobi (2. nadstopje) Zdravstvenega doma Ajdovščina, Tovarniška 3.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je ponudbena vrednost do 30 mio
SIT, lastna bianko menica s pooblastilom za
izpolnitev in uporabo v višini 3% ponudbene
vrednosti;
– če je ponudbena vrednost višja od 30
mio SIT, bančna garancija v višini 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 11. 2001 in 5. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok dobave, rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Št. 0512/3-308/62-01
Ob-52051
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks 01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje “ekstra lahko“.
Okvirna letna količina je 1,992.600 litrov.
Navedena okvirna letna količina se lahko, glede na dejanske potrebe v času trajanja pogodbe, spremeni.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo so bo oddalo v celoti.
4. Kraj dobave: dobava se bo vršila na
lokacije posameznih organizacijskih enot naročnika na območju celotne države, in sicer
za točenje samo v rezervoarje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant ponudbe
naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave in instalacije: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti
pogodbe, na osnovi sprotnih naročil naročnika. Predvideni datum začetka dobave je
1. 10. 2001, predvideni datum zaključka dobave pa 1. 10. 2002.
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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: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30806201.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 9. 8. 2001, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 2001,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da 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
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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 10. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: popust, strokovna priporočila in
finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za popust je 72 točk, za
strokovna priporočila je 20 točk in za finančno stanje ponudnika je 8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev z
možnostjo podaljšanja za enako obdobjes
sklenitvijo aneksa k pogodbi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 4 z dne
19. 1. 2001, Ob- 42398.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 025-13/2001-3
Ob-52068
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniške opreme in prenosnih
klimatskih naprav za potrebe območnih
geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za
celotno javno naročilo.
4. Kraj dobave:
Območna geodetska uprava Celje:
– OGU Celje, Ulica XIV. divizije 12, 3000
Celje,
– IOGU Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
3230 Šentjur pri Celju,
– IOGU Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
11, 3240 Šmarje pri Jelšah;
Območna geodetska uprava Koper:
– OGU Koper, Cankarjeva ulica 1, 6000
Koper;
Območna geodetska uprava Kranj:
– IOGU Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj,
– IOGU Škofja Loka, Mestni trg 38/II,
4220 Škofja Loka,
– IOGU Radovljica, Gorenjska cesta 14,
4240 Radovljica;
Območna geodetska uprava Ljubljana:
– IOGU Ljubljana, Cankarjeva cesta 1,
1000 Ljubljana,
– IOGU Trbovlje, Obrtniška cesta 14,
1420 Trbovlje,
– IOGU Domžale, Ljubljanska cesta 80,
1230 Domžale,
– IOGU Litija, Jerebova cesta 14, 1270
Litija,
– IOGU Vrhnika, Cankarjev trg 4, 1360
Vrhnika;
Območna geodetska uprava Maribor:
– OGU Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2,
2000 Maribor,

– IOGU Slovenska Bistrica, Titova cesta
34, 2310 Slovenska Bistrica;
Območna geodetska uprava Murska Sobota:
– OGU Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota;
Območna geodetska uprava Novo mesto:
– IOGU Trebnje, Goliev trg 4, 8210 Trebnje;
Območna geodetska uprava Nova Gorica:
– IOGU Nova Gorica, Kidričeva ulica,
5000 Nova Gorica,
– IOGU Tolmin, Mestni trg 1, 5220 Tolmin,
– IOGU Idrija, Arkova ulica 13, 5280
Idrija;
Območna geodetska uprava Ptuj:
– OGU Ptuj, Krempljeva ulica 2/I, 2250
Ptuj,
– IOGU Ormož, Vrazova ulica 9, 2270
Ormož;
Območna geodetska uprava Sevnica:
– IOGU Brežice, Trg izgnancev 16, 8250
Brežice,
– IOGU Krško, Cesta krških žrtev 15,
8270 Krško;
Območna geodetska uprava Slovenj Gradec:
– OGU Slovenj Gradec, Francetova cesta 7, 2380 Slovenj Gradec;
Območna geodetska uprava Velenje:
– IOGU Žalec, Hmeljarska cesta 1, 3310
Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9. 2001
do najkasneje 25. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba 1 04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 16. 8. 2001 do 8. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko
plačilo v višini 2.500 SIT na žiro
račun
50100-840-061-6163
18
25127-7141998-00002000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba 1 04.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2001 ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
(1) če je vsota ponudbene cene večja
od 30,000.000 SIT priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v višini
5% od vsote ponujene cene.
(2) če vsota ponudbene cene presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bianco menice v višini 5% od
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vsote ponujene cene, skupaj s pooblastilom za njeno izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
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: ni dodatnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
1. 9. 2001, odločitev do 30. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ustreznost ponujenega asortimana blaga,
funkcionalna prilagoditev, oprema, reference, garancijski rok, dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-52085
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: insekticidi in rodenticidi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– 1. sklop - insekticidi,
– 2. sklop - rodenticidi.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna v letih 2001/2002, oziroma do izdobave količin.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51800-603-34142 s sklicevanjem na št. 7-700.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 8. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi Zavoda za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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: 30. 9. 2001 – naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Št. 35205-001/01
Ob-51871
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-84, faks
01/787-76-97.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Polževska planota od II. do X.
faze.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
elektroinstalacije, za vsako gradbeno fazo posebej ali vse gradbene faze skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Polževska planota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek:
september 2001, dokončanje: avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, referat za komunalo, Rajko Peterlin, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavi dan od
8.do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo znaša 25.000 SIT in se nakaže na
žiro račun št. 50130-630-810293. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora prevzemnik
izkazati z orginalnim dokumentom (položnica,
virman ...) iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokoska
8, 1295 Ivančna Gorica - z oznako “Ne odpiraj, ponudba, vodovod Polževska planota“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2001 ob 10. uri na Občini Ivančna
Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe za posamezno fazo ali v višini 2%
od vrednosti celotnega javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije in gradbeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba, ki je priložena 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
petdeset dni od odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve 20 dni od odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 80%,
– fiksnost cen - 10%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Občina Ivančna Gorica
Št. 40306-0017/01
Ob-51934
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-81-700, faks 03/81-81-724.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
glasbene šole v Rogaški Slatini.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2001 dokončanje del 1. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: Občina Rogaška
Slatina, Oddelek za okolje in prostor, Marjan
Ungar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 6. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na
ŽR Občine Rogaška Slatina št.
50730-630-10217 s pripisom za razpisno
dokumentacijo - glasbena šola.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ul. 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2001 ob 10. uri v sejni sobi št. 11, Občina Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5 % razpisane vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 60
dneh po nastanku dolžniško upniškega razmerja.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložiti morajo
pravni akt o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti 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: ponudnik mora izpolnjevati vse
splošne pogoje po 41., 42. in 43. členu Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
15. 9. 2001. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 %,
– plačilni pogoji 20 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: gradnja po sistemu ključ v roke.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 40306-0016/01
Ob-51935
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-81-700, faks 03/81-81-724.
3. (a) Opis in obseg gradnje: telovadnica ob Osnovni šoli v Kostrivnici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zgornja Kostrivnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2001 dokončanje del 1. 6. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Rogaška
Slatina, Oddelek za okolje in prostor, Marjan
Ungar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 6. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na
ŽR Občine Rogaška Slatina št.
50730-630-10217 s pripisom za razpisno
dokumentacijo - telovadnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ul. 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2001 ob 8. uri v sejni sobi št. 11, Občina Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5 % razpisane vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: po 60 dneh
po nastanku dolžniško upniškega razmerja.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložiti morajo
pravni akt o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti 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: ponudnik mora izpolnjevati vse
splošne pogoje po 41., 42. in 43. členu Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
15. 9. 2001. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 %,
– plačilni pogoji 20 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obračun del po dejanskih količinah in fiksnih cenah iz ponudbe.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 40306-0018/01
Ob-51936
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03/81-81-700, faks 03/81-81-724.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dokončanje centralne dvorane v Kulturnem centru v Rogaški Slatini.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 9.
2001 dokončanje del 1. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Rogaška
Slatina, Oddelek za okolje in prostor, Marjan
Ungar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 6. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na ŽR
Občine
Rogaška
Slatina
št.
50730-630-10217 s pripisom za razpisno
dokumentacijo - kulturni center.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ul. 2, 3250 Rogaška Slatina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2001 ob 12. uri v sejni sobi št. 11, Občina Rogaška Slatina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5 % razpisane vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: po 60 dneh
po nastanku dolžniško upniškega razmerja.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložiti morajo
pravni akt o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti 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: ponudnik mora izpolnjevati vse
splošne pogoje po 41., 42. in 43. členu Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
15. 9. 2001. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 21. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 %,
– plačilni pogoji 20 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obračun del po dejanskih količinah in fiksnih cenah iz ponudbe.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 35103-3/2001
Ob-51939
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Obseg in opis gradnje: sanacija
plazov v Občini Krško v letu 2001.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe del: Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, Niko Somrak ali Janja Špiler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 7. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 8. 2001, ob 10.30 v sejni sobi “D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
a) je registriran pri pristojnem organu- ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča ali izjavo pod materialno
in kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa - ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni
banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju,
izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik predloži
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davčno napoved z bilanco stanja in bilanco
uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
i) da predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe,
j) da nudi 90 dnevni rok plačila,
k) potrdilo o priznani usposobljenosti za
sanacijo plazov,
l) v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju, ter za podizvajalca predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
m) da izpolnjuje druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Krško
Št. 351-03-24/2001
Ob-51940
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Obseg in opis gradnje: cesta Tržnica- Elektro v Krškem.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:/
4. Kraj izvedbe del: Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala do 31. 12. 2002. V letošnjem letu se
bodo dela pričela izvajati najkasneje 10. 9.
2001.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,. Niko Somrak ali Janja Špiler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 7. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2001, ob 10.30 v sejni sobi “D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
a) je registriran pri pristojnem organu- ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča ali izjavo pod materialno
in kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa - ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni
banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju,
izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik predloži
davčno napoved z bilanco stanja in bilanco
uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
i) da predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe,
j) da nudi 90 dnevni rok plačila,
k) v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju, ter za podizvajalca predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
l) da izpolnjuje druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
4. 7. 2001.
Občina Krško
Št. 351-03-46/2001
Ob-51941
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.
3. (a) Obseg in opis gradnje: ceste- preplastitev in osnovni asfalti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti predložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:/
4. Kraj izvedbe del: na območju občine
Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala do 31. 12. 2001. V letošnjem letu
se bodo dela pričela izvajati najkasneje 10. 9.
2001.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, Niko Somrak ali Janja Špiler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena
osebna predaja: vsak delovni dan od 7. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po položnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2001, ob 11.30 v sejni sobi “D” Občine Krško.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa
11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situacijah v roku 90 dni od prejema situacije
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
a) je registriran pri pristojnem organu ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča,
c) da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča ali izjavo pod materialno
in kazensko odgovornostjo,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada,
e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa - ponudnik priloži odločbo za opravljanje dejavnosti,
f) da je finančno in poslovno sposoben ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslovni
banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju,
izdanega največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni podjetnik predloži
davčno napoved z bilanco stanja in bilanco
uspeha za preteklo leto,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni razpisni obrazec,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,
i) da predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe,
j) da nudi 90 dnevni rok plačila,
k) v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju, ter za podizvajalca predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
l) da izpolnjuje druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Krško
Št. 351-03-1/00-4
Ob-51968
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250
Ptuj, tel. 02/772-73-11, faks 02/771-78-31,
e-mail druzbene@ptuj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev za rekonstrukcijo in dozidavo podružnične šole Grajena.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je predvidena v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Podružnična šola Grajena, Grajena 60, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: 27. 8.
2001, dokončanje del: 1. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti, Ivan Vidovič, tel. 02/772-73-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, 2 dni pred rokom za oddajo ponudb, po dvodnevni predhodni najavi po faksu 02/772-78-31 in dokazilu o
plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek 1.500
SIT na žiro račun št. 52400-630-20701,
sklicna številka: 351-03-1/00-4 z namenom nakazila Razpisna dokumentacija in
popis del s količinami za PŠ Grajena, oziroma dodatnih 10.000 SIT za dokumentacijo PGD.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek za
družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko te objave javnega razpisa in z navedbo predmeta javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2001 ob 13. uri na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj, mala sejna soba 2/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 9,000.000
SIT, veljavne do podpisa pogodbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni oziroma do podpisa pogodbe, predvideni datum odločitve je 13. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: delo bo predano po sistemu “ključ v
roke”.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št.
43-44/01-2807 z dne 1. 6. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Ptuj
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Št. 352-13-7/2001 0801
Ob-51982
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-415, faks
02/25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in zemeljska dela za
sanacijo vodovoda v MČ Jože Lacko v
naselju Zrkovci, I. faza v dolžini 1.081 m
– kanal in 643 m – tlačni vod.
(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: izgradnja kanalizacije in sanacija vodovoda.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Jože Lacko Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2001, 70 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Alenka Juratič, Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul. 40,
tel. 02/22-01-415
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba
dokumentacija:108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 8. 2001 do 9.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoj financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 352-13-2/2000-0801
Ob-51983
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/2201-415, faks
02/2526-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in zemeljska dela za
sanacijo vodovoda v MČ Pobrežje, po Zrkovski cesti, I. faza v dolžini 1.500 m.
(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: izgradnja kanalizacije in sanacija vodovoda.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Pobrežje
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2001, 70 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Alenka Juratič, Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul. 40,
tel. 02/2201-415.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni
direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba 108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 8. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoj financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 352-13 2/2001 0801
Ob-51984
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/2201-415, faks
02/2526-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in zemeljska dela za
sanacijo vodovoda v MČ Studenci po Preradovičevi ulici v dolžini ca. 700 m.
(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: izgradnja kanalizacije in sanacija vodovoda.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Studenci
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2001, 50 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Alenka Juratič, Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul. 40,
tel. 02/2201-415
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska ul. 40,
soba 108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 8. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoj financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): 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 ZJN: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 344-09-10/2001 0801
Ob-51985
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/2201-465, faks
02/2526-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
vozišča Gosposvetske z ureditvijo parkirišč od Tomanove do Vrbanske ulice (odstranitev obstoječega vozišča, polaganje
robnikov, ureditev komunalij, izgradnja
novega vozišča).
(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: sanacija poškodovanega vozišča.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Koroška
vrata Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2001, 45 dni od podpisa pogodbe
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ladislav Selinšek,
Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul.
40, tel. 02/22-01-465.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni
direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba 111.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% bančna garancija za resnost ponudbe.
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11. Pogoj financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 344-09-35/2001 0801
Ob-51986
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/2201-465, faks
02/2526-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija dela Pohorske ulice od Vzpenjače do Macunove/Grizoldove, vključno z ureditvijo kolesarskih in peš poti.
(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: sanacija poškodovanega vozišča.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Radvanje
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september
2001, 45 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ladislav Selinšek,
Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul.
40, tel. 02/2201-465
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba
111.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti“ in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo:do 13. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoj financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Št. 35213/00016/2001 0800 Ob-52129
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-415, faks
02/25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
∅30 do ∅ 60 cm) v
696 m kanalizacije (∅
delu Erjavčeve in Limbuške ter v Lesičjakovi ulici.
(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: Maribor - Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ja.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 9. 2001,
15. 3. 2002, 6. mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Branko Belca, Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul. 40
tel. 02/22-01-418.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik med
8. in 15. uro do 19. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo je 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 8. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska ul.
40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 8. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: 5% bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija
Ob-51992
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta Ana,
Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. Goricah,
tel. 02/703-20-07, faks 02/703-30-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega rezervoarja 100m3.
Ocenjena vrednost del je 25,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja za vsa razpisana dela skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: v Občini Sveta Ana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september-oktober.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Sveta Ana,
Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. Goricah,
tel. 02/703-20-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokomentacijo se lahko zahteva od objave tega razpisa
do 20. 8. 2001, vsak dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 5.000
SIT na žiro račun naročnika št.
51800-630-26042 sklic 00-71410001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov.goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Sveta Ana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10 % vrednosti
javnega naročila in mora veljati še 30 dni po
izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): v skladu z zakonom
o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma do podpisa pogodbe, 22. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene 88%,
– reference 6 %,
– rok plačila situacij 6 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Sveta Ana
Št. 280/01
Ob-52007
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.
3. (a) Opis in obseg gradnje: toplovod
Dvori III v Grosuplju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se lahko oddajo skupaj ali ločeno po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september-oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno komunalno
podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 8. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 8. 2001 ob 9.

uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe (velja za vse ponudnike) .
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: skladno z
vzorcem pogodbe v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 9. 2001, predvideni datum odločitve
30. 8. 2001.
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: 3. 7. 2001.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
Št. 110-1/01
Ob-52017
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste
A1 0054 in 0654 Logatec-Unec od km
9,050 do km 9,850.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1 0054 in 0654 Logatec-Unec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna
oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439,
faks 01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273, faks
01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 7. 2001 do
17. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravna-
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jo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50106-601-291863 Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 8. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 2001
ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v
celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 13. 2. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 26. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-52020
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste
A1 0038 Slovenske Konjice-Dramlje od
km 0,000 do km 2,600.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1 0038 Slovenske
Konjice-Dramlje.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273, faks
01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 7. 2001 do 17. 8.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50106-601-291863 Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 8. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 2001
ob 10. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT in veljavnostjo 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 13. 2. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 26. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-52021
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste
A1 0654 Logatec-Unec od km 8,800 do
km 7,100.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1/0654 Logatec-Unec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273, faks
01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 7. 2001 do 17. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50106-601-291863 Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 8. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 8. 2001
ob 11. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,900.000 SIT in veljavnostjo 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v
celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 13. 2. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 26. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-52022
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste
A1 0654 Logatec-Unec od km 7,100 do
km 5,800.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1 0654 Logatec-Unec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273, faks
01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 7. 2001 do 16. 8.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50106-601-291863 Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 8. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8. 2001
ob 11. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,250.000 SIT in veljavnostjo 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v
celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 12. 2. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo za
izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne 6. 7.
2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 344-05/2001
Ob-52019
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-60, faks:
07/393-35-77.
(a) Opis in obseg gradnje: asfaltiranje
in preplastitev občinskih cest in javnih
poti v Občini Šentjernej v letu 2001.
(b) Če je predvidena oddaja 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: območje občine Šentjernej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 9. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Milan Jakše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 5.000 SIT – virmansko nakazilo
na ŽR št. 52100-630-40120, sklic na št.
344-05.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 2001, ob 12. uri, sejna soba Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN-1): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 15. 10. 2001; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Šentjernej
Št. 0512/3-308/65-01
Ob-52031
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija objekta Policijske postaje Ljubljana
Center, in sicer:
A. gradbena dela,
B. obrtniška dela,
C. strojne instalacije,
D. elektro instalacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Naročilo obsega:
A. gradbena dela,
B. obrtniška dela,
C. strojne instalacije,
D. elektro instalacije.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so
predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Policijska postaja Ljubljana Center, Trdinova 10, Ljubljana.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka izvedbe del je 15. 9. 2001, rok izvedbe pa je najkasneje 60 dni po uvedbi izvajalca v posel.
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. 01/472-4054.
(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, v 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:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30806501.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 8. 8. 2001, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 2001,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva uradnega prejema situacije.
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.
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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 do
26. 12. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 28. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, izkušnje vodje del in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 70 točk, za izkušnje vodje del je 20 točk in za finančno stanje ponudnika je 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-52041
1. Naročnik: Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ulica
76, 6310 Izola, tel. 05/641-50-31, faks
05/641-58-53.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela, obnova
palače Manzioli v Izoli, Izola, Manziolijev
trg 3, 5 in Smrekarjeva 61 in 63, dokončanje objekta po IV. gradbeni fazi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: gradbena, obrtniška in instalacijska
dela obnova palače Manzioli v Izoli, Izola,
Manziolijev trg 3,5 in Smrekarjeva 61 in 63.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Manziolijev trg 3, 5 in
Smrekarjeva 61 in 63, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 3. 9. 2001, predviden čas dokončanja 15. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Architecta d.o.o., Tartinijev trg 15, 6330 Piran, tel. 05/67-10-201,
arh. Vrenešič Nebojša in Claudio Bartole.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 2001 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT.
Način plačila je: virman na ŽR:
51410-601-18124.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 8. 2001
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Italijanska samoupravna narodna
skupnost Izola, Gregorčičeva 76, Izola, 6310
Izola (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2001 ob 13.15 na sedežu Italijanske
samoupravne skupnosti Izola, Gregorčičeva
ulica 76, Izola.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za vrednost 4,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisnih pogojih.
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 razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
20. 9. 2001. Predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 24. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Archditecta d.o.o., Piran
Ob-52067
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 19,
4140 Radovljica, tel. 04/537-23-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija plavalnega bazena v Kropi.
(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: ne.
4. Kraj izvedbe: Kropa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
september 2001, dokončanje del april
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ING-ARH, Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica, tel.
04/53-15-991, Polona Čeh, u.d.i.a..
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
10. ure - po predhodni najavi ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT - virman na račun
01000-0000700035-05-1620118-1472275
pri Gorenjski banki Radovljica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ING - ARH, Gorenjska cesta 26,
4240 Radovljica.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 2001 ob 12. uri, Občina Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica - mala
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo
in odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah v 60 dneh po uradnem
prejemu potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o poslovnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– ponudniki morajo predložiti zahtevane listine po 41., 42. in 43. členu ZJN (Ur. l. RS,
št. 39/00),
– ponudniki morajo predložiti izjavo in referencem da so zgradili vsaj 5 objektov razpisane vrednosti,
– da znašajo ponudnikovi skupni letni prihodki 3 x razpisano vrednost,
– da ponudniki v zadnjih 3 letih niso imeli
nekrite izgube,
– da ponudniki niso imeli blokiranega računa zadnjih 6 mesecev,
– da ponudniki niso kratkoročno in dolgoročno zadolženi več kot polovico razpisane
vrednosti,
– da ponudniki nimajo vrnjenih akceptnih
nalogov in menic kot posledico plačilne nesposobnosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– cena do 60 točk
(izračun: najnižja cena /ponujeno ceno x
60)
– garancijska doba do 30 točk,
(za vsako leto nudene garancije nad 2 leti, dobi ponudnik 5 točk, vendar do 30 točk),
– nudena boljša kvaliteta bazenske tehnike od razpisane - do 10 točk,
(10 točk prejme ponudnik, ki dokazljivo ponudi boljšo bazensko tehniko od razpisane).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Radovljica
Št. 005-7701-100
Ob-52079
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks 03/5743-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 396120, Planina–
Prapretno, na odseku Planina–Sele.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
odseku ceste Planina pri Sevnici–Sele.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: september
2001–november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Anica Jazbinšek, tel.
03/747-13-87, ali Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-24, faks 03/5743-446.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo z
nakazilom na ŽR št. 50700-630-10243, Občina Šentjur pri Celju, namen nakazila: razpisna dokumentacija – rekonstrukcija LC
396120, Planina–Prapretno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Mestni
trg 10, Šentjur, II. nadstropje soba št. 37,
vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 8. 2001 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, soba št. 48; II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
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 razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji 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: zahtevana dokazila po razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena 70%, reference 10%, rok izvedbe 10% in garancija 10%. Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, telefon 03/747-13-26, ali Anici Jazbinšek, telefon 03/747-13-87.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 351-6/01
Ob-52082
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, e.mail:urad.zupana
@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija in dograditev knjižnice Šmarje:
1. adaptacija obstoječe knjižnice v skupni površini 450 m2,
2. dograditev knjižnice etažnosti P+1 v
skupni površini 348 m2.
Predmet razpisa so gradbeno obrtniška
in instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala enemu ponudniku (za vse skupaj).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 100 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo urada župana, Bojan Žabrl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na žiro račun
številka: 50730-630-10189 pred dvigom
dokumentacije, s pripisom “Adaptacija in dograditev knjižnice Šmarje“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2001 ob 11. uri; Občina Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 3,5 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji / Zakon o izvajanju proračuna za l. 2001
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja ponudb; 15 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba: merila: cena
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(70%), usposobljenost ponudnika (10%), reference (10%), rok (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 35306-4/01
Ob-52084
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, e.mail:urad.zupana
@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
glavnega zbirnega kanala od naselja
Šmarje pri Jelšah do predvidene ČN:
– kanalizacijski zbiralnik DN 300 mm,
l = 82 m,
– kanalizacijski zbiralnik DN 600 mm,
l = 526 m,
– cevni zadrževalni bazen ∅ 1200 mm,
l = 485 m,
– podvrtavanje regionalne ceste, l = 55 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala enemu ponudniku (za vse skupaj).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september–
oktober 2001 – I. faza; maj–september
2002 – II. faza.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo urada župana, Bojan Žabrl.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na žiro račun
številka: 50730-630-10189 pred dvigom
dokumentacije, s pripisom “Glavni zbirni kanal do ČN“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2001 ob 13. uri; Občina Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 6 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji / Zakon o izvajanju proračuna za l. 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega odpiranja ponudb; 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba: merila: cena
(65%), usposobljenost ponudnika (15%), plačilni pogoji (15%), reference (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahtevka za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. JR 1/01
Ob-52112
1. Naročnik: Mestni muzej Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana, faks
01/25-22-946, tel. 01/426-35-44, e-mail
tajnistvo@mm-lj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
pri prenovi spomeniško zaščitene stavbe
Mestnega muzeja Ljubljana - Turjaške palače na Gosposki 15, Ljubljana.
(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: Gosposka 15, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2001 –
konec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestni muzej Ljubljana, Mestni trg 10/II, tajništvo muzeja, Andreja Kovač.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokazilo o plačilu 20.000
SIT na ŽR 50100-603-40477, sklic na številko 01 5001, Mestni muzej Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 8. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka
15, Ljubljana po pošti. Ponudniki, ki ponudbe ne bodo pošiljali po pošti, ampak jo bodo
prinesli osebno, jo morajo dostaviti na naslov
Mestni muzej Ljubljana, Mestni trg 10/II, Ljubljana. Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti z oznako - Ne odpiraj JR1/01.
Na hrbtni strani ponudbe mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2001 ob 10.15 na naslovu Mestni muzej Ljubljana, Mestni trg 10/II. nadstropje,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumetnaciji.
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: letni promet večji od
3.000,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe - september 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – 65%, reference – 35%, boniteta podjetja – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, Ob- 43886.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Mestni muzej Ljubljana
Št. 402-215/01-2
Ob-52122
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija zahodnega dela Dunajske ceste na
odseku od Livarske do Tivolske ceste.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: razpisana dela se oddajajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Nevenka Brumen ali Anton Huč, tel.
01/306-17-19.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108
sklic
00-31200-121-0000.
8. (a) Datum in ura, ko je potrebno predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
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uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba št. 404.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 8. 2001 ob 8.15 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana – mala sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
19. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: 6. 7.
2001.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
OGJSP

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
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 0512/3-308/52-01
Ob-52111
V Uradnem listu RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001 je bil pod Ob-50537 objavljen javni
razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo prevoznih sredstev za
potrebe MNZ RS.
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V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
podaljšujemo rok za predložitev ponudb in
datum odpiranja ponudb.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do
19. 7. 2001, najkasneje do 8. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 2001, ob
9. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 13004/00034/2001
Ob-51838
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta
15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba krovsko
kleparskih del na kulturnem domu v
Spodnjih Hočah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
5. Kraj izvedbe: Spodnje Hoče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po podpisu pogodbe, zaključek del najkasneje 20. 10. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Režijski obrat
občine Hoče - Slivnica, Stanko Rafolt, tel.
02/616-53-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
51800-630-26084.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 14. uri v sejni sobi občine Hoče - Slivnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): možnost povezovanja po potrditvi pravnega akta 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: splošni pogoji po 41. do
43. členu ZJN.
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: gradbene uzance.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni. Datum odločitve 7. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference, usposobljenost ponudnika, čas izvedbe.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Občina Hoče - Slivnica
Ob-51840
1. Naročnik: po pooblastilu Mestne občine Kranj Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/242-449, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih:
Priloga I A, št. kategorije 12
Predmet javnega razpisa je izdelava
projektne in ostale dokumentacije za
izgradnjo kanalizacije odpadnih vod v
naseljih Britof, Orehovlje in Predoslje
ter priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje (kanal GZ-1) mesta Kranj:
1. Izdelava idejnega projekta, projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del
2. Izdelava detajlnega geodetskega posnetka
3. Izdelava predinvesticijske zasnove in
investicijskega programa
4. Izdelava lokacijske dokumentacije
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vsa predvidena dela bo izbran en sam
ponudnik oziroma skupina ponudnikov.
5. Kraj izvedbe: Kranj - Britof.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2001
– junij 2002, razen za projekt izvedenih
del, ki se izvede fazno ob upoštevanju postopne izgradnje posameznih kanalizacijskih odsekov.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, kontaktna oseba
Jože Eržen u.d.i.g., tel. 04/28-11-328,
– pisno po faksu 04/20-42-449,
– pisno na Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj s
pripisom: “javni razpis za kanalizacijo v naseljih Britof, Orehovlje in Predoslje“,
– osebno po predhodni najavi.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure do 18. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno v primeru prevzema preko elektronske pošte (ponudnik
naročniku posreduje elektronski naslov na
katerega naj mu pošlje dokumentacijo).
V primeru prevzema tiskovine je potrebno plačati 10.000 SIT materialnih stroškov
na Ž.R. Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj št.
51500-601-10607, pri čemer navedite namen plačila, “projektna dokumentacija Britof, plačilo razpisne dokumentacije.“
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 8. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 12. uri na Komunali
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, z veljavnostjo do 25. 10.
2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij glede na že izveden obseg del, 10%
plačila pa po opravljeni primopredaji del za
posamezne faze projekta. Zaželjen je rok
plačila najmanj 30 dni od izstavitve situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba,
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s kadri in z
opremo s katerimi bo zagotovil izvedbo nalog v predvidenem roku
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 25. 10. 2001. Predvideni datum
o sprejemu ponudbe 25. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji 50, garancijska doba 20, rok
izvedbe 20, reference 10. Teža in način
uporabe meril sta podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
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21. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 7.
2001.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 40408-103/01-2
Ob-51841
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: nezgodno zavarovanje oseb MORS.
Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na
služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2001 do
30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur na dan), v
vojaško službo vpoklicani pripadniki rezervne sestave SV v poveljstvih, enotah in zavodih v RS, vključno s pripadniki rezervne
sestave vojaške policije tako, da rezervni
sestavi zavarovanje teče le v času, ko odidejo od doma na obveznost (neposredno
opravljanje vojaške službe, vojaške vaje,
druga usposabljanja ipd.), med obveznostjo
in do vrnitve domov (skupaj 6000 oseb);
1.2. Potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(100 oseb);
1.3. Potniki na vodnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči s plovilom (7
oseb);
1.4. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih
v tujini ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 10. 2001 do 30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur na dan) (20 oseb);
1.5. Državljani, ki sodelujejo na usposabljanjih in vajah civilne obrambe v organizaciji zavarovalca v času, ko odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov (10 oseb);
1.6. Inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2001
do 30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur na dan)
(53 oseb);
1.7. Vpoklicani pripadniki enot Civilne
zaščite in sil za zaščito, reševanje in pomoč, delavci Uprave RS za zaščito in reševanje in uprav za obrambo v času izvajanja
delovne dolžnosti, sodelovanja na vajah in
drugih oblikah usposabljanja, udeleženci
usposabljanj za pridobitev poklica gasilec,
zunanji predavatelji in inštruktorji v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje
RS, vsi do tu navedeni pod to točko-1.7.-v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov, člani Štaba Civilne zaščite RS in člani regijskih štabov Civilne zaščite ves čas trajanja
zavarovanja (od 1. 10. 2001 do 30. 9.
2002-12 mesecev-24 ur na dan) (skupaj
200 oseb);
1.8. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obrambo in delavci MORS, ki so s sklepom ministra določeni za prenos odločitev o izvajanju ukrepov za pripravljenost povelj za izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševalcev ukrepov za pripravljenost MORS v času
opravljanja nalog, ko odidejo od doma na

obveznost, med obveznostjo in do vrnitve
domov (29 oseb).
Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandidati za pilote štipendite med selektivnim letenjem in štipendisti piloti v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in
pri postopkih, povezanih z uporabo plovila
(skupaj 90 oseb);
2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (25 oseb);
2.3. Demonterji min, pirotehniki in piromehaniki, delavci, ki opravljajo delo kot skladiščniki in vzdrževalci streliva MES in raket,
izvajalci testiranja streliva in orožja ter poveljniki pionirskih oddelkov, vodov in čet ter
potapljači v času, ko odidejo od doma na
obveznost, med obveznostjo in do vrnitve
domov (skupaj 70 oseb);
2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani člani
športnih organizacij v športnih panogah, v
razredu povečane nevarnosti, inštruktorji gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo v
reševalnih akcijah s helikopterjem v času, ko
odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 40 oseb);
2.5. Vojaški diplomatski predstavniki ves
čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2001 do
30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur na dan) (10
oseb);
2.6. Sodelavci za materialno tehnične
zadeve v Sektorju za civilno obrambo v času, ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (2 osebi).
Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operacijah, ki so nameščeni na kriznem območju z
nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi,
oziroma pogostimi incidenti – po seznamu
zavarovatelja, za ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2002-12
mesecev-24 ur na dan) (95 oseb).
Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.
– storitev po prilogi IA zakona o javnih
naročilih in sicer pod št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2001–
30. 9. 2002 (12 mesecev)
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi:
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
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navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 115/2001-ODP), na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti dokumentacijo-dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 8. 2001, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba – javni
razpis MORS 115/2001 – nezgodno zavarovanje oseb MORS“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 8.
2001, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo morala veljati za čas trajanja pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik storitev je v celoti naročnik. Naročnik bo
plačal zavarovalno premijo v štirih enakih
četrtletnih obrokih, v 30 dneh po uradnem
prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
– da je priložena potrditev veljavnosti cen
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3)
(Vse cene v ponudbi so fiksne za čas
veljavnosti pogodbe.
Spremenijo se lahko le zaradi spremembe davčne zakonodaje.)
– da je priložena potrditev plačilnega roka (podpisana in požigosana) (priloga št. 3)
(Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih
četrtletnih obrokih, v 30 dneh od dneva
uradnega prejema računa naročnika.)
– da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za njihovo izpolnjevanje.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(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: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do septembra
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na
podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
a) cena – utež: 0,8
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja njegove ponudbene cene od cene najugodnejšega ponudnika.
Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 – ((B – A) / A) * 10
oziroma
ocena = (10 – ((B – A) / A) * 10) * utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja
b) finančno stanje – utež: 0,2
Količnik pokrivanja garancijskega sklada
v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom.
Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja količnika ocenjevane ponudbe od najvišjega količnika.
Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oziroma ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji
Končni izračun oziroma ocena je seštevek ocene merila pod točko a) (cena) in
točko b) (finančno stanje).
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največji
končni izračun oziroma oceno, ki je seštevek ocene merila pod točko a) (cena) in b)
(finančno stanje).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4040-1/01
Ob-51843
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (tel.
01/478-20-00).
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: nakup letalskih
vozovnic za različne mednarodne destinacije – Priloga I A – storitve: 3. letalske
prevozne storitve za potnike in tovor,
razen prevoza pošte.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v celoti.
5. Kraj izvedbe: različne destinacije v
mednarodnem letalskem prometu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
zaključku javnega razpisa na podlagi pogodbe, ki se sklene za dobo 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zunanje zadeve, finančna služba, Danica Lašič, tel. 01/478-22-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do roka za oddajo ponudbe med 9. in 10.
uro, v glavni pisarni Ministrstva za zunanje
zadeve, in sicer ob predložitvi pooblastila
za dvig.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 8. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25,
1000 Ljubljana – glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 13. avgust 2001 ob 10.
uri, na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana – velika sejna soba,
pritličje objekta Licej.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z zahtevo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji naročnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni zahteve.
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 zahtevami v
razpisni dokumentaciji naročnika.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: pravilnik o načinu in postopku pridobivanja licence za opravljanja dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih
licenc (Ur. l. RS, št. 13/99, 37/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora zagotoviti primerno število strokovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve, ter na obrazcih iz razpisne dokumentacije podati podatke o njih.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
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za merilom: reference, sklenjene pogodbe
z letalskimi prevozniki, kadrovska usposobljenost, finančna sposobnost ponudnika,
certifikat ISO in cena. Največje možno število točk, ki jih lahko ponudba prejme za
merilo reference je 23 točk, za sklenjene
pogodbe z letalskimi prevozniki 20 točk, za
kadrovsko usposobljenost 20 točk, za finančno sposobnost ponudnika 5 točk, za
certifikat SIST EN ISO 9000 5 točk ter za
ceno 25 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-51874
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo 13b, Zreče.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi šoloobveznih otrok osnovne šole Zreče s podružnično šolo Gorenje in podružnično
šolo Stranice ter Osnovne šole v parku
Slov. Konjice.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine
Zreče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: prevozi šoloobveznih otrok po šolskem koledarju.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slapnik Anka,
tel. 03/757-17-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. julij 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13 b, Zreče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 8. 2001 ob 8. uri v sejni sobi
Občine Zreče.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:/
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: september 2001.
17. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 8. 2001.
18. Merila za ocenitev ponudb: /
19. Morebitne druge informacije o naročilu: /
20. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Zreče
Ob-51875
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju Občine
Vuzenica v letih od 2001 do 2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vuzenica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 7. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, tel.
02/879-12-20, faks 02/879-12-21, Verdnik
Sašo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT, nakazilo na ŽR:
Občina Vuzenica 51860-630-25690.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: torek 7. 8. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek 9. 8. 2001 ob 13. uri v prostorih Občine Vuzenica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.
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: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja ponudb, 15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve 80 točk,
2. reference ponudnika 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Vuzenica
Ob-51876
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev intervencijskih nakupov (prevzema,
skladiščenja in odpreme) pšenice, rži in
ječmena letine 2001 v skladu z Uredbo
o ureditvi trga z žiti letine 2001 (Uradni
list RS, št. 34/01).
Sklic: priloga k ZJN - 1B – storitve, št.
kategorije 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo izbral do
12 izvajalcev intervencijskega nakupa po
naslednjih sklopih:
– Ljubljansko območje: najmanj 1 intervencijsko skladišče,
– Dolenjsko območje: najmanj 1 intervencijsko skladišče,
– Štajersko območje: najmanj 6 intervencijskih skladišč,
– Primorsko območje: najmanj 1 intervencijsko skladišče,
– Prekmursko območje: najmanj 3 intervencijska skladišča.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za en
sklop ali za več sklopov s tem, da mora biti
ponudba pripravljena ločeno za vsak sklop
posebej.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija po
območjih iz 4. točke.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VII oziroma VIII, tel.
01/58-97-300, kontaktna oseba je Dušan
Šelih (telefonska številka 01/58-97-327).
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(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT, plačanih z virmanom na
žiro račun Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve št. 50101-603-402300
pri APP Ljubljana s pripisom “Javni razpis –
intervencijsko skladišče – ne odpiraj” ali pri
blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19 % DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 8. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, soba 1, osebno ali po pošti v
zaprti ovojnici s pripisom “Javni razpis –
intervencijsko skladišče - Ne odpiraj!” z navedbo številke objave tega javnega razpisa.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 7. 8. 2001 ob
11. uri v prostorih Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, VII. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 700.000 SIT z veljavnostjo do 31. 8. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotavljanje finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
1. da ima število dni blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enako nič (zap. št.
6 v obrazcu BON 2, št. 5 v obrazcu BON 3
oziroma potrdilo poslovne banke);
2. plačilni rok: najmanj 30 dni;
3. da ima ustrezen prostor za nemoten
prevzem in odpremo pšenice, rži in ječmena;
4. da ima uradno tehtnico za količinski
prevzem pšenice, rži in ječmena;
5. da ima ustrezno mesto za odvzem
vzorcev in ustrezen prostor za izdelavo analiz o kakovosti oddane pšenice, rži in ječmena ter hranjenje odvzetih vzorcev;
6. da poseduje sušilnico za sušenje pšenice, rži in ječmena, katerih kapaciteta sušenja mora biti usklajena s kapacitetami prevzema;
7. da opremljenost in usposobljenost njihovih delavcev omogoča opravljanje avtomatske obdelave podatkov o količinskem in
kakovostnem prevzemu pšenice, rži in ječmena ter izdelavo obračuna;
8. da v ponudbi navede cene storitev
sušenja;
9. da ima ustrezen skladiščni prostor s
kapaciteto nad 5.000 ton za najmanj trimesečno skladiščenje prevzetih količin pšenice, rži in ječmena.
10. da ima možnost prevzema in odpreme žit z vagoni ali kamioni;
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11. da predloži podatke o številu zaposlenih in kadrovski strukturi;
12. da predloži izjavo o varnosti v skladu
z zakonom o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 56/1999);
13. da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe in izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,500.000 SIT z rokom
zapadlosti najmanj 14 dni po preteku roka
za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
10. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudbe:
1. merilo = cena storitve za prevzem,
tehtanje in vnos v silos v SIT/kg,
2. merilo = cena storitve za računalniško
obdelavo podatkov v SIT/kg,
3. merilo = skladiščnina v SIT/kg/mesec,
4. merilo = cena storitve za odpremo v
SIT/kg.
Končna ocena posamezne ponudbe bo
izračunana po naslednji formuli:
Ocena = 1. merilo + 2. merilo + (3. merilo * 3) + 4. merilo
Izbrana bo ponudba, ki bo dosegla najnižjo oceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Dušan Šelih, tel. 01/58-97-327.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je bila objavljena: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 640-7/01
Ob-51928
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, Kobarid 5222, tel.
05/38-99-200, faks 05/38-99-211, e-pošta: obcina.kobarid@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi predšolskih in šolskih otrok v Občini Kobarid
(storitev kopenskega transporta po prilogi 1-A ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
prevozi so razdeljeni v sklope. Prijava je
možna na vse sklope ali na posamezni sklop. Ni se mogoče prijaviti na posamezno relacijo znotraj sklopa.
5. Kraj izvedbe: območje občine Kobarid in Tolmin - za Center za izobraževanje in
usposabljanje Tolmin.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo

sklenila za šolsko leto 2001/2002 po
šolskem koledarju, z možnostjo podaljšanja za eno leto, vendar skupno največ za
tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kontaktna oseba gospa Lea Peternel, tel.
05/38-99-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. avgusta 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. avgust 2001 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kobarid.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10 %
skupne orientacijske vrednosti ponujene storitve, navedene v ponudbi.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih računih v roku
od 30 do 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne .
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94), Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99) .
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. oktobra 2001, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. avgust
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dodatne informacije
dobi na Občini Kobarid na tel.
05/38-99-200 med 8. in 10. uro, kontaktna oseba je Lea Peternel.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Občina Kobarid
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Št. 096-24/01
Ob-51944
1. Naročnik: Svet agencije Republike
Slovenije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tržaška 16, številka telefaksa 01/425-62-68,
številka telefona 01/47-74-131.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: revizija računovodskih izkazov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet za leto 2000
(priloga I A, št. 9).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti dana za celoten obseg naročila.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celje, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Trbovlje in Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek v septembru 2001, trajanje izvedbe največ 6 tednov.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16 (Sektor za kadrovske in splošne naloge, Nuša Rus, Jure Erznožnik, tel.
01/4774-131).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, 1000 Ljubljana, Tržaška 16
(vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2001 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu iz tč. 9.(b).
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica
v višini 10% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta predvidoma do 20. 9. 2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena, reference, rok izvedbe (kot v razpisni dokumentaciji).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 64-2/2001
Ob-51954
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slov. Goricah; faks:
02/720-73-52, telefon: 02/729-13-10.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na vrsto storitev po prilogi 1 A oziroma 1 B
zakona o javnih naročilih: opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2001/2002 v Občini Lenart za
Osnovne šole: Lenart, Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voličina.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
prevozi se bodo oddajali po sklopih (en,
dva, več ali vsi sklopi).
5. Kraj izvedbe: Občina Lenart.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantni predlogi organizacije prevozov ne bodo upoštevani v ponudbeni dokumentaciji.
Določene uskladitve prevozov z urniki osnovnih šol se izvedejo po potrebi in v dogovoru z
ravnatelji posameznih osnovnih šol.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 24. 6. 2002 oziroma do konca pouka v
šolskem letu 2001/2002 in v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lenart, Jože Dukarič, soba 32/II, telefon:
02/729-13-17, ali v njegovi odsotnosti:
Renata Trajbar-Kurbus, soba 29/II., telefon: 02/729-13-44.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom
na žiro račun Občine Lenart, št.:
51850-630-25659.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2001 do 9. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slov. Goricah.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 10. uri, sejna soba
Občine Lenart, (28/II.), Trg osvoboditve 7.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančna zavarovanja niso zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečno plačilo po opravljeni storitvi za pretekli mesec v zakonskem roku – do 30. v
mesecu za pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z zakonom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu zakon o
javnih naročilih: v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo.
15.a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99, 58/00).
c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odločitve pa je 17. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena za posamezen sklop razpisanih
prevozov.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Občina Lenart
Št. 03201-022/99
Ob-51995
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,
1251 Moravče, tel. in faks 01/73-21-035.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok z območja občine
v Osnovno šolo Jurija Vege Moravče.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: območje občine Moravče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo sklenjena za š. l. 2001/2002 po šolskem koledarju z možnostjo podaljševanja za eno leto, vendar skupno za največ pet let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, Sonja
Vraz, dir. obč. uprave, 01/72-31-035.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačila ne zahtevamo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. julij 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. julij 2001 ob 12. uri.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: nimamo
zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo storitve plačeval mesečno. Prevoznik
bo do 10. dne v mesecu izstavil račun za
pretekli mesec. Naročnik bo račun poravnal v 30 dneh po prejemu, v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zakonom.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok in drugi predpisi s tega področja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. avgust 2001, predvideni datum odločitve 9. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 52 z dne 22. 6.
2001.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Moravče
Ob-51996
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
02/88-71-401, faks 02/88-71-211.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti po seznamu B
na območju Občine Radlje ob Dravi v
letih 2001 in 2002.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in spremenljivost ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: lokalne ceste na območju Občine Radlje ob Dravi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
možne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanje ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
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in dodatne informacije: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska c. 7, tel. 02/88-71-401,
faks 02/88-71-211, kontaktna oseba Alojz
Hauser ali Judita Gačnik.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na Občino Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Radlje ob
Dravi, ŽR št.:51860-630-25664, po računo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek 13. 8. 2001 ob 9.30 v
sejni sobi 313/III Občine Radlje ob Dravi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa oziroma stimulacije.
13. Pravno obliko povezave skupine
posameznikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.
14. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve o zakonu, predpisih ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejavnosti: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevaj te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudnika: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk,
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001
Občina Radlje ob Dravi
Št. 344-5/00-08
Ob-52002
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.
02/88-71-401, faks 02/88-71-211.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje lokalnih, uličnih cest, javnih poti in zelenic po seznamu A na območju Občine
Radlje ob Dravi v letih 2001 in 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in spremenljivost ponudbe za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: lokalne ceste na območju občine Radlje ob Dravi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
možne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanje ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska c. 7, tel. 02/88-71-401,
faks 02/88-71-211, kontaktna oseba Alojz
Hauser ali Judita Gačnik.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisano dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na
Občino Radlje ob Dravi, Mariborska 7, Radlje ob Dravi, ŽR št.: 51860-630-25664, po
računo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v ponedeljek 13. 8. 2001 ob 9. uri v
sejni sobi 313/III Občine Radlje ob Dravi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa oziroma stimulacije.
13. Pravno obliko povezave skupine
posameznikov v oziru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.
14. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve o zakonu, predpisih ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejavnosti: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevaj te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudnika: 60 dni od odpiranja,
15 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk,
2. referenca ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001
Občina Radlje ob Dravi
Št. 002-01/01
Ob-52016
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel.: 05/335-10-30, faks:
05/335-10-39.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN-1:
izvajanje prevozov šolskih otrok v
Osnovno šolo Dobrovo in Kojsko. Vrsta
storitve: storitve kopenskega transporta po
prilogi 1 A ZJN – 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse relacije skupaj
enemu ponudniku.
5. Kraj izvedbe: območje občine Brda.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šolskem koledarju, z možnostjo podaljševanja
za eno leto, vendar skupno največ za 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure (v času trajanja razpisa).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 8. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 8. 2001 ob 13. uri, sejna soba
Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni
zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN-1): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
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ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 13. 9. 2001; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 13. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena, ki mora vsebovati vse storitve in stroške.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Brda
Št. 640-02 05/01
Ob-52018
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Kostel v
šolskem
letu
2001/2002
in
2002/2003.
4. Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko
oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej,
sklop relacij ali za vse relacije, ponudbena
cena mora biti razvidna za vsako relacijo
posebej.
5. Kraj izvedbe: Občina Kostel, Občina
Kočevje, Občina Osilnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002 ter 2002/2003.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Kostel, Vas
1, 1336 Vas, tel: 8948-006, kontaktna oseba: Vili Klarič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51300-630-10082 pri Agenciji za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni na sedežu
občine, Vas 1, 1336 Vas.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 7. 2001, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kostel, Vas 1, 1336
Vas.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 8. 2001, ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% cene ponudbe z
rokom veljavnosti do 2. 11. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili zakona in navodili o izvajanju proračuna, rok plačila je

najmanj 30 dni po izstavitvi računa za opravljeno storitev.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: določenih v Zakonu o prevozih
v cestnem prometu in Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, v skladu z zahtevami za prevoz
šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo
skupine otrok.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo znana do 10. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– 70% ponudbena cena,
– 15% reference,
– 15 % plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum poslane zahteve za objavo:
9. 7. 2001.
Občina Kostel
Št. 110-1/01
Ob-52023
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: geološko geotehnične raziskave temeljnih tal na območju trase HC Razdrto-Vipava (II. faza)
za nivo PGD, PZI trase in IP objektov;
varianta “Viola 1”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: območje trase HC Razdrto-Vipava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 5 mesecev po podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno doku-
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mentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Suzana Svetličič, univ. dipl. geol. - DDC, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 01/47-88-443.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 13. 7. 2001 do
21. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863
- Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 8. 2001 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8.
2001 ob 11. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
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 5,400.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije .
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo .
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 17. 2. 2002. Datum odločitev o sprejemu pondube je 1. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpsi za to naročilo je bil
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objavljen v Uradnem list RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-45068.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-52043
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel: 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje monitoringa kakovosti podtalnic po posameznih poljih z vodonosniki:
1. Dravsko polje, Ptujsko polje in Vrbanski plato,
2. Sorško in Kranjsko Polje,
3. Spodnja Savinjska dolina, dolina Hudinje in Bolske,
4. Vodiško polje in Dolina Kamniške
Bistrice (brez Jarškega proda – JA3),
5. Vipavska dolina,
6. Krško, Brežiško in Čateško polje,
7. Ljubljansko polje, Ljubljansko Barje in
Jarški prod – JA3,
8. Mursko, Prekmursko in Apaško polje
Storitve (I B, št. kateg. 27- druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko poda ponudbo za izvajanje
del na enem ali več posameznih sklopov,
vendar mora za vsak razpisan posamezen
sklop predložiti samostojno ponudbo v ločeni ovojnici.
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: čas izvedbe je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b, Nina
Pulko, tel. 01/478-44-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencijo RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 8. 2001 ob 10. uri, MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji finansiranja 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
za določen sklop. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
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 razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od šestdeset (60) dni od odpiranja ponudb,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
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 storitev: 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 15. 10. 2001, predvideni datum odločitve je do 25. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– kakovost storitev ponudnika (vključno
s podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi),
– referenčna dela ponudnika (vključno s
podizvajalci, v kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi).
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišje število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu
naročnika pri Nini Pulko, univ.dipl.ek., tel.
01/478-44-01.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
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Št. 0512/3-308/63-01
Ob-52052
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
čiščenja objektov MNZ in Policije.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 14. storitve čiščenja
stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje dva sklopa, in sicer:
– sklop 1 – čiščenje prostorov objektov
na različnih lokacijah v Ljubljani,
– sklop 2 – čiščenje prostorov objekta v
Postojni.
Ponudniki lahko ponudijo izvajanje storitve v celoti (sklopa 1 in 2), ali po posameznih sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi izvajanja storitev po posameznih objektih (za sklop 1) ali izvajanja posameznih
del iz posameznega sklopa.
5. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale na lokacijahnaročnika, in sicer:
– za sklop 1:
– objekt na Mačkovi ulici 2 v Ljubljani,
– objekt na Šmartinski ulici 152 v Ljubljani,
– objekt na Ulici Jožeta Jame 8 v Šentvidu,
– objekt Azilnega doma na Celovški cesti 166;
– za sklop 2:
– objekt Centra za tujce, Veliki otok, Postojna.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo za
obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za enako obdobje.
Predvideni datum začetka izvajanja storitve je 1. 10. 2001 predvideni datum zaključka pa 1. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v
tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.
(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 osnov-
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ni 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:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30806301.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 8. 2001, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 8. 2001,
ob 13. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št.
36/99),
– Pravilnik o pogojih glede zdravstvene
neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki
smejo v promet (Ur. l. SFRJ, št. 26/83,
61/84, 56/86, 50/89, 18/91, Uradni list
RS, št. 38/00, 52/00, 66/00, 20/01),
– Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS,
št. 73/99, 3/00, 45/00, 28/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-

vornega za izvedbo storitve: ponudnik mora zagotoviti primerno število osebja, ki bo
izvajalo razpisane storitve, ter na obrazcu iz
razpisne dokumentacije navesti podatke o
le-teh.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 10. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, strokovna priporočila,
urejenost sistema kakovosti in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 70 točk, za strokovna priporočila je 12 točk, za urejenost sistema kakovosti je 10 točk ter za finančno
stanje ponudnika je 8 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 403-43/00-3
Ob-52057
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 03/83-93-300, faks
03/83-93-305, e-pošta: obcina.mozirje@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: rekonstrukcija lokalne ceste Mozirje–Šmihel–Planinska
ravna izdelava projektne dokumentacije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Občine Mozirje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 do
30. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, kontakt:
Dominik Miklavc, tel. 03/83-93-308 po
predhodni najavi.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
52800-630-10098 plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Mozirje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna RS.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je vpisan v imenik projektivnih podjetij pri IZ Slovenije.
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: 1. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference, plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Občina Mozirje
Ob-52062
1. Naročnik: Šolski center Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šegova ulica 112,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-21-00, faks
07/393-21-24.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov v šoli, športni dvorani, delavnicah in okolice (14. točka 1A ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 do
31. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Šolski center
Novo mesto, kontaktna oseba je Marjan Venta, tel. 041/779-235.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v petnajstih dneh
od objave vsak delavni dan med 10. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT (v ceni je vštet DDV).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
52100-603-30229, sklic na št. 76, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
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ponudbe, ki bodo prispele v petnajstih dneh
po objavi.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, pripis:
javni razpis “čiščenje”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: osemnajsti dan po objavi razpisa ob
11. uri, na naslovu Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, v
sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kdo je nosilec posla.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni
predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. septembra 2001. Predvideni rok za
odločitev je 10. avgust 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Šolski center Novo mesto
Št. 40305/01-1/01
Ob-52107
1. Naročnik: Občina Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Občina Kranjska
Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora, tel. 04/5881-846, faks 04/5881-350,
obcinakg.hlebanja@g-kabel.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevoza
osnovnošolskih otrok in otrok celoletne
priprave na šolo v Osnovno šolo Kranjska Gora in Osnovno šolo 16. december
Mojstrana - št. kategorije 2 - Priloga 1 A
- storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje občine Kranjska Gora.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za tri šolska leta, in sicer: š.l.
2001/2002, 2002/2003 in 2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, Bojana Hlebanja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, in sicer do 7. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 8. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 8. 2001 ob 11.30 v sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% orientacijske vrednosti
z veljavnostjo do 8. 10. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnica bo opravljene storitve plačevala mesečno.
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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu;
Pravilnik o avtobusnih voznih redih; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 10. 2001; predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 17. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila: cena (40%), odzivni rok v primeru okvare vozila, z navedbo časa v katerem izvajalec zagotovi nadomestno vozilo (35%); plačilni pogoji (25%) .
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Občina Kranjska Gora
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-51844
1. Naročnik: Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.
2. Naslov naročnika: Vošnjakova 16,
2000 Maribor, tel. 02/290-96-10; faks
02/252-66-69; e-mail: Mb.kozjak@kozjak-mb.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. preparati za galvansko obdelavo
kovin,
2. pločevina,
3. koncentrati za prašiče in mlado
pitano govedo.
(b) Kraj objave: Maribor in Rogoza (Na
Pristavo 22).
(c) Če je predvidena oddaj sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
skupine oziroma sklope blaga:
1. preparati za galvansko obdelavo kovin,
2. pločevina,
3. koncentrati za prašiče in mlado pitano
govedo.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop
oziroma skupino, za več sklopov oziroma
skupin ali za vse skupaj. V skupini pločevina
pa lahko konkurirajo tudi na posamezno vrsto pločevine.
Ponudnikom bo priznana sposobnost in
usposobljenost po skupinah oziroma sklopih, pri pločevini pa tudi po vrsti pločevine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 1. 9. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Proizvodno podjetje Kozjak, p.o., vodja komerciale Irena
Želj, tel. 02/290-96-13.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
23. 7. 2001, vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR
51800-601-16866, pri APP Maribor, sklic
na št. 101/01.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijava: do 25. 7. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.,
Vošnjakova 16, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
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9. Prijavna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: pogoji za vse
skupine:
– da ponudnik nudi najmanj 45-dnevni
rok plačila,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti.
Posebni pogoji za 1. skupino:
– da ponudnik zagotavlja kemikalije v zahtevani kvaliteti,
– da nudi odzivni čas, ki ni daljši od 7
dni,
– da je kakovost blaga v skladu s predpisi, ki veljajo v RS.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 8. 2001, 10. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja končna cena.
Posebni pogoji za drugo skupino:
– da ponudnik nudi odzivni čas, ki ni
daljši od 3 dni.
Posebni pogoji za tretjo skupino:
– da ponudnik nudi koncentrate brez
vsebnosti živalskih primesi,
– da nudi odzivni čas 1 delovni dan.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Irena Želj, tel. 02/290-96-13.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.,
Maribor
Ob-51869
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, tel. 01/433
11-11, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sveže sadje in vrtnine.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je en sklop za eno
ali več lokacij.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let, in sicer od:
8. 2001 do 8. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/47-125-85, soba
št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 25/2001) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentcije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 7. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj – prijava MORS –
25/2001 – Sveže sadje in vrtnine.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da njegov prihodek od prodaje ni manjši od okvirnih letnih vrednosti po skupinah
lokacij, na katere se prijavlja,
– da prihodek od prodaje ni manjši od
okvirnih letnih vrednosti po skupinah lokacij, na katere se prijavlja (razvidno iz BON-1
obrazca, 8. točka – vrste kazalnikov),
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30-dnevni plačilni rok oziroma 90 dni v
obdobju začasnega finaciranja,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi:
a) da ima zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo in da razpolaga z zadostnimi
teh. kapacitetami,
b) da razpolaga z ustreznimi hladilnicami, skladišči, zorilnicami in drugimi prostori,
potrebnimi za pravilno skladiščenje sadja in
vrtnin,
c) da razpolaga z zadostnim številom in
kapaciteto vozil, s katerimi dostavlja sadje
in vrtnine,
d) da ima letni količinski promet po
artiklih vsaj tolikšen, kot so naročnikove
letne količine, kar je razvidno iz tabele na
strani 8.
– da zagotavlja normalni odzivni čas 1
do 2 dni, intervencijski odzivni čas 4 - 5 ur
od prejema naročila ter reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da zagotavlja oskrbo tudi v času mobilizacije za potrebe vojnih enot,
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– da v primeru priprave hrane na terenu
za večje enote zagotavlja dostavo na sporočeno lokacijo,
– sadje in zelenjava morata biti pridelana
vsaj na integriran način,
– prevoz svežih vrtnin in sadja mora biti v
ustrezno hlajenih vozilih v skladu z veljavnimi predpisi,
– v isti pošiljki morata biti samo sadje
oziroma zelenjava istega porekla in sorte.
Vidni del, vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino
– sadje in zelenjava morata biti deklarirana v skladu s pravilniki. Na deklaraciji mora biti poleg podatkov, določenih s pravilniki, tudi neto teža izdelka v posameznem
pakiranju.
Deklaracijska nalepka mora biti nalepljena na vsaki embalažni enoti
– skladiščenje in hramba morata zagotavljati ohranitev kakovosti in higienske neoporečnosti. Tudi embalaža, ki mora zagotavljati zaščito pred zunanjimi vplivi in transportna sredstva morajo biti takšni, da optimalno zagotavljajo ohranitev kakovosti in
higienske neoporečnosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001, 2. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 79/01
Ob-52009
1. Naročnik: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš.
2. Naslov naročnika: Limbuška c. 62,
2341 Limbuš, tel 02/614-08-50, faks
02/614-08-60, e-mail: o-rrlimbus.mb@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stalna
dobava prehrambenega blaga, ki jih po
obsegu in času ni možno vnaprej določiti. Dobava v skladu s 3. točko 19. člena
ZJN.
(b) Kraj dobave: OŠ Rada Robiča Limbuš.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. južno sadje, domače sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. razni prehrambeni izdelki.
Ponudniki lahko konkurirarjo za en sklop,
za več sklopov ali za vse skupaj. Sposobnost bo ponudniku priznana po sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let od 1. 9. 2001
do 1. 9. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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dodatne informacije: Osnovna šola Rada
Robiča Limbuš, Marjana Hozjan
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 7. 2001
med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT +19% DDV na
žiro račun 51800-603-30297.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 3. 8. 2001 do 12.ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Limbuš.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47.člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga,
3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,
4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika - razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti,
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 8. 2001, 24. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjana Hozjan, 02/61-40-850,
faks 02/61-40-860.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Osnovna šola Rada Roliča
Št. 34/2001
Ob-52038
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj, tel.: 02/771-25-11, faks:
02/779-06-91.
(a) Vrsta in količina blaga: zobozdravstveni material.
(b) Kraj dobave: Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 8. 2001.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za sprejem prijav.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV),
52400-603-31322 s pripisom - za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 8. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena v drugi fazi postopka.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj
Št. 35/2001
Ob-52040
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19 a,
2250 Ptuj, tel.: 02/771-25-11, faks:
02/779-06-91.
(a) Vrsta in količina blaga: sanitetni material, laboratorijski material.
(b) Kraj dobave: Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi ponudbo za
vsak sklop posebej ali za oba skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 8. 2001.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 a, 2250
Ptuj, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za sprejem prijav.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (z DDV),
52400-603-31322 s pripisom - za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 6. 8. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 8. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena v drugi fazi postopka.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku
Ob-52131
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks:
02/252-22-41;
02/22-00-107.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
posekov pod električnimi vodi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo na katero ponudnik konkurira.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar vključena tudi izdelava projektov:
nezahtevna gradbena dela se izvajajo enakomerno skozi vsa tri leta.
4. Kraj izvedbe: navedeno v popisih del
tehnične specifikacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
in sposobnost se ponudnikom prizna za obdobje treh let.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa dobite na naslovu naročnika pri Matjažu
Lepeniku in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.
tel. 02/22-00-142 in 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsaki delovni dan med 7.30
in 10. uro do 8. 8. 2001.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 10. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8 (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave je potrebno predložiti pri naročniku vsaki delovni dan med 10. in 12. uro,
najkasneje do 13. 8. 2001 do 10. ure v
Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur.l RS; št.
Ur. l. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti
zapečatena.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe če bo zahtevana: ponudnik bo moral predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti za izvajanje posekov pod električnimi vodi na katere bo ponudnik konkuriral.
Dolžina veljavnosti bančne garancije bo morala biti 70 dni od dneva odpiranja ponudb
(v II. fazi postopka).
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo del, ki je
predmet javnega razpisa.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti za ugotavljnje sposobnosti in usposobljenosti ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe do: 13. 8. 2001 do 10. ure; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23.
8. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka bo kot merilo upoštevana najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika pri: Matjažu Lepeniku in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org. tel.
02/22-00-142 in 02/22-00-127 do 8. 8.
2001.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Elektro Maribor d.d.
Ob-52132
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks:
02/252-22-41;
02/22-00-107.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo na katero ponudnik konkurira.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar vključena tudi izdelava projektov:
nezahtevna gradbena dela se izvajajo enakomerno skozi vsa tri leta.
4. Kraj izvedbe: navedeno v popisih del
tehnične specifikacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
in sposobnost se ponudnikom prizna za obdobje treh let.
7.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan te
objave in nato vsaki delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
dobite na naslovu naročnika pri: Matjažu
Lepeniku in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.
tel. 02/22-00-142 in 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 7.30 in
10. uro do 8. 8. 2001.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 10. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan med 10. in
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12. uro, najkasneje do 13. 8. 2001 do 10.
ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče,
pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS;
št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora
biti zapečatena.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe če bo zahtevana: ponudnik bo moral predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti gradbenih del na katera bo ponudnik konkuriral. Dolžina veljavnosti bančne
garancije bo morala biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb (v II. fazi postopka).
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo del, ki je
predmet javnega razpisa.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti
za ugotavljnje usposobljenosti ponudnika,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe do: 13. 8. 2001 do 10. ure; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
23. 8. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka bo kot merilo upoštevana najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Matjažu Lepeniku
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-142 in 02/22-00-127 do 8. 8.
2001.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-52130
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
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energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks:
02/252-22-41;
02/22-00-107.
3.(a) Opis in obseg gradnje: nezahtevna gradbena dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
– naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo na katero ponudnik konkurira.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar vključena tudi izdelava projektov:
nezahtevna gradbena dela se izvajajo enakomerno skozi vsa tri leta.
4. Kraj izvedbe: navedeno v popisih del
tehnične specifikacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
in sposobnost se ponudnikom prizna za obdobje treh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
objave nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
dobite na naslovu naročnika pri Matjažu Lepeniku in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.
tel. 02/22-00-142 in 02/ 22-00-127 na
dan objave in nato vsak delovni dan med
7.30 in 10. uro do 8. 8. 2001.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan objave v Ur. l. RS in nato vsaki delovni dan med
10. in12. uro, do 10. 8. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave je potrebno predložiti pri naročniku vsaki delovni dan med 10. in 12.
uro, najkasneje do 13. 8. 2001 do 10. ure
v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri ge.
Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica Marjana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa; št. Ur.
l. RS; in predmet javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe če bo zahtevana: ponudnik bo moral predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti gradbenih del na katera bo ponudnik konkuriral. Dolžina veljavnosti bančne
garancije bo morala biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb (v II. fazi postopka).

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo del, ki je
predmet javnega razpisa.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predložiti ponudbe do: 13. 8. 2001 do 10. ure; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
23. 8. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka bo kot merilo upoštevana najnižja
skupna vrednost ponudbenega predračuna.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Matjažu Lepeniku
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-142 in 02/22-00-127 do 8. 8.
2001.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Elektro Maribor d.d.

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. 01
Ob-51938
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Štefanova 5, tel. 01/478-60-01, telefaks
01/478-69-58,
elektronski
naslov
HSMP@gov.si.
3. Navedba določbe zakona o javnih
naročilih po katerih poteka postopek: Zakon o javnih naročilih (ZJN-1), Uradni list
RS, št. 39-1893/2000.
4. Vrsta storitev in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A, oziroma 1B zakona o javnih naročilih: javni raz-
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pis za vodje in člane delovnih skupin za
1. komponento (Oblikovanje sistemskih
rešitev v sistemu zdravstvenega varstva)
Projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.
K1.1: Prilagoditev in razvoj sistema financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev
K1.2: Razvoj upravljavske in managerske funkcije v sistemu zdravstvenega varstva
K1.3: Standardizacija kliničnih in terapevtskih smernic in razvoj ključnih indikatorjev kakovosti.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:
– oddaja sklopov naročila posebej: da,
– obseg sklopov:enakovredni sklopi
– sprejemljivost ponudb za en sklop: da,
– sprejemljivost ponudb za več sklopov:
da,
– sprejemljivost ponudb za vse skupaj:
da.
6. Kraj izvedbe: Ljubljana.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oblikovanje sistemskih rešitev v sistemu zdravstvenega
varstva – komponenta 1,
1.1 Prilagoditev in razvoj modelov financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev: 36
mesecev,
1.2 Razvoj upravljavske in managerske
funkcije v sistemu zdravstvenega varstva:
36 mesecev,
1.3 Standardizacija kliničnih in terapevtskih smernic in razvoj ključnih indikatorjev
kakovosti 24 mesecev.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno službe: Ministrstvo za zdravje, Projektna pisarna, Dalmatinova 5, razpisna dokumentacija: Gregor Medvešek, Jasna Poženel, dodatne informacije: Sabina Mirkovič, Andrej Levstik.
b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:
– vsak dan do vključno 10. 8. 2001, od
9. do 12. ure po predhodni najavi na tel.
01/23-48-400, telefaks 01/23-48-402 na
lokaciji: Ministrstvo za zdravje, Projektna pisarna – HSMP Projekt, Dalmatinova 10 (1.
nadstropje), 1000 Ljubljana ali
– na podlagi predhodne zahteve na elektronski naslov: HSMP@gov.si.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
10 (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do
12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, Vložišče, 1. nadstropje,
soba 22.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 8. 2001, ob 13.
uri Ministrstvo za zdravje, september 2001.
12 Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
13. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
14 Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen ): /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
16 (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.
17 Merila za ocenitev ponudb:
– vodje delovnih skupin:
a) splošne kvalifikacije 25 točk,
b) trenutni položaj v zdravstvu 50 točk,
c) specifične izkušnje vezane na storitev
v Sloveniji in EU 25 točk.
– člani delovnih skupin:
a) splošne kvalifikacije 25 točk,
b) trenutni položaj v zdravstvu 50 točk,
c) specifične izkušnje vezane na storitev
v Sloveniji in EU 25 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki se lahko prijavijo za vodjo
delovnih skupin, člana delovnih skupin ali
oboje.
Ponudniki se lahko prijavijo na več sklopov.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje

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. 220
Ob-51863
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec - Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,
2230 Lenart.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: obutev, posteljnina in obleke, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sklop 1 copati se naročilo dodeli ponudniku Veletrgovina Vema,
Tržaška 65, 2000 Maribor v vrednosti
3,218.712 SIT - Sklop 2 čevlji se naročilo

dodeli ponudniku Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana v vrednosti
4,757.373 SIT - Sklop 3 brisače se naročilo dodeli ponudniku Nadja d.o.o. Dragomelj 136, 1230 Domžale v vrednosti
742.560 SIT - Sklop 4 posteljnina se naročilo dodeli ponudniku Veletrgovina Vema
d.d., Tržaška 65, 2000 Maribor v vrednosti
3,482.535 SIT - Sklop 5 žimnice se naročilo dodeli Veletrgovina Vema d.d., Tržaška
65, 2000 Maribor v vrednosti 1,567.944
SIT - Sklop 6 perilo se naročilo dodeli ponudniku Veletrgovina Vema d.d., Tržaška 65,
2000 Maribor v vrednosti 1,699.320 SIT Sklop 7 obleka se naročilo dodeli ponudniku Timo d.o.o., Vipavska 4, Ajdovščina v
vrednosti 8,063.975,50 SIT - Sklop 8 trenerke se naročilo dodeli ponudniku IKA Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 24, Ajdovščina v vrednosti 9,109.450 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec – Trate
Ob-51864
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Ormož.
2. Naslov naročnika: Žigrova ul. 6b,
2270 Ormož, faks 02/741-14--24 tel.
02/741-14-18.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina - meso in
mesni izdelki: Podplatnik d.o.o. Kerenčičev
trg 7, 2270 Ormož; 2. skupina - mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Arja vas
92, 3301 Petrovče; 3. skupina - domača
zelenjava: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj; 4. skupina - uvoženo sadje in zelenjava: Mercator SVS Ptuj,
Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj; 5. skupina
- kruh in pekovsko pecivo: Ptujske pekarne
in slaščičarne, Rogozniška cesta 2, 2250
Ptuj; 6. skupina - splošno prehrambeno blago: Petlja Ptuj d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj; 7. skupina - jajca konzumna: MM Kavčič, kmetija Marije in Mirka Kavčič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci; 8. skupina
- testenine domačega izvora iz 8. jajc: MM
Kavčič, kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci; 9. skupina - domače sadje: Mercator SVS d.d.
Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
11,600.960 SIT; 2. skupina: 1,276.429
SIT; 3. skupina: 748.900 SIT; 4. skupina:
250.500 SIT; 5. skupina: 1,409.692 SIT;
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6. skupina: 3,030.742,30 SIT; 7. skupina:
48.000 SIT; 8. skupina: 221.800 SIT; 9.
skupina: 285.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. skupina: 12,796.028 SIT,
11,600.960 SIT; 2. skupina: 1,896.890,60
SIT, 1,276.429 SIT; 3. skupina: 1,215.370
SIT, 748.900 SIT; 4. skupina 438.900 SIT,
250.500 SIT; 5. skupina: 3,952.120 SIT,
1,409.692 SIT; 6. skupina: splošno prehrambeno
blago:
4,935.145
SIT,
3,030.742,30 SIT; 7. skupina: jajca konzumna: 52.200 SIT, 48.000 SIT; 8. skupina: 266.940 SIT, 221.800 SIT; 9. skupina:
380.500 SIT, 285.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001,
Ob-48023.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001
Vzgojnovarstveni zavod Ormož
Št. 235
Ob-51865
1. Naročnik: Zavod za tehnično izobraževanje.
2. Naslov naročnika: Langusova 21,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tisk promocijskega gradiva, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 0-50 točk, reference
od 0-30 točk, dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom -10 do +10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbrani ponudnik za izvajalca tiska promocijskega gradiva za potrebe ZTI-ja je Škala grafika, Veliko čolnarska 10/a, 1000 Ljubljana, ki bo blago dobavljal za ceno 6,022.757,80 SIT z davkom na dodano vrednost.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Zavod za tehnično izobraževanje
Št. JN 18/01
Ob-51866
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/4315-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
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3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 80 kosov števcev električne
energije.
Dostava razpisane opreme je centralno
skladišče družbe Elektro Ljubljana d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: Naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– reference proizvajalca razpisane opreme, ki se že uporablja v distributivnem omrežju Slovenije (10% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje
doseženo število točk (100) po merilih za
vrednotenje ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
7.160,000.000 SIT (brez DDV) s proizvajalcem Iskraemeco, tip MT851.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7.408,000.000 SIT (brez DDV),
7.160,000.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 6. 7. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 81/2001
Ob-51891
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja, Ilirska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob zagotovljeni kvaliteti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik OŠ Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica, na podlagi navedenega javnega razpisa po odprtem postopku za izbira izvajalcev za sukcesivno dobavo
ekstra lahkega kurilnega olja je izbral kot
najugodnejšega ponudnika: Petrol, slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,990.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,75 SIT, 84,50 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-45554.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 7. 2001.
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica
Št. 81/2001
Ob-51892
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.
3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil, Ilirska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za enak artikel
ob zagotovljeni kvaliteti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik OŠ Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica, na podlagi navedenega javnega razpisa po odprtem postopku za izbira izvajalcev za sukcesivno dobavo
živil, je izbral kot najugodnejše ponudnike
po skupinah živil, in sicer:
1. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče;
2. meso in mesni izdelki: Mesarstvo Puc,
Milavec Maksimiljan s.p., Cankarjeva 37,
Ilirska Bistrica;
3. ribe in konzervirane ribe: Tomex,
d.o.o., Vilharjeva c. 21, Ilirska Bistrica;
4. olja in nadomestni deli: Ilirija, d.d.,
Vojkov drevored 28, Ilirska Bistrica;
5. sveža zelenjava in sadje:
– Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o., Glavni trg 15, Vipava,
– Agro Gorica, d.d., Vrtojbenska 48,
Šempeter pri Gorici;
6. zamrznjena ter konzervirana zelenjava:
– Kolinska, d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– Poslovni sistem Mercator, Dunajska c.
107, Ljubljana;
7. sadni sokovi in sirupi: Fructal, živilska
industrija, d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina;
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki:
– Pekarna Mlinotest, d.o.o., Pekarna Il.
Bistrica, Tovarniška 14, Ajdovščina,
– Pekarna Slava, Iskra Zorka, s.p., Vilharjeva 4a, Il. Bistrica;
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska
Bistrica,
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana;
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica;
11. ostalo prehrambeno blago:
– Kolinska, d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana 756,
– Poslovni sistem Mercator, Dunajska c.
107, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki: 3,600.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,900.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 270.000 SIT,
4. olja in nadomestni deli: 400.000 SIT,
5. sveža zelenjava in sadje: 1,920.000
SIT,
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6. zamrznjena ter konzervirana zelenjava: 800.000 SIT,
7. sadni sokovi in sirupi: 2,050.000 SIT,
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: 3,470.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
500.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 630.000
SIT,
11. ostalo
prehrambeno
blago:
1,450.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,578.810,94 SIT, 2,365.340,98 SIT,
2. skupina – meso in mesni izdelki:
3,078,900 SIT, 2,465.680 SIT,
3. skupina – ribe in konzervirane ribe:
561.433,32 SIT, 555,984 SIT,
4. skupina – olja in nadomestni deli:
375.046,56 SIT, 212.827,95 SIT,
5. skupina – sveža zelenjava in sadje:
1,688.832 SIT, 1,203.330 SIT,
6. skupina – zamrznjena ter konzervirana zelenjava: 368.418,20 SIT, 322.067,75
SIT,
7. skupina – sadni sokovi in sirupi:
3,856.235,04 SIT, 2,653.957,74 SIT,
8. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki: 4,563.180 SIT,
3,112.350 SIT,
9. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine: 683.956,48 SIT, 281.494,02 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 638.010
SIT, 497.838,96 SIT,
11. ostalo
prehrambeno
blago:
1,245.380,05 SIT, 697.578,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2001.
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica
Št. 365
Ob-51893
1. Naročnik: OŠ Duplek.
2. Naslov naročnika: Korenska c. 31,
2241 Spodnji Duplek.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago po skupinah v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN.
Kraj dobave: Spodnji Duplek in vrtec Zg.
Duplek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: sveže sadje in zelenjava
1 ponudnik Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska c. 244, Ljubljana – ponovni razpis;
2. skupina: ribe, ribji izdelki
Sposobnost se prizna: Koloniale, veletrgovina, d.d., Tržaška c. 39, Maribor, Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor, Osojnikova ul. 5, Maribor, Vigros, Lendavska 11,
Murska Sobota;
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3. skupina: zmrznjeni izdelki, zelenjava
Sposobnost se prizna: Žito, Šmartinska
c. 154, Ljubljana, Ljubljanske mlekarne
Obrat Maribor, Osojnikova ul. 5, Maribor,
Vigros, Lendavska 11, Murska Sobota, Koloniale veletrgovina, d.d., Tržaška c. 39,
Maribor;
4. skupina: kruh, pekovski izdelki
Sposobnost se prizna: Pekarna Hlebček,
Ptujska c. 74, Pragersko, PPS Ptujske pekarne in slaščičarne, d.d., Rogozniška c. 2,
Ptuj, Pekarna Postojna, d.o.o., Kolodvorska 5c, Postojna, Žito, Šmartinska c. 154,
Ljubljana, Donats, d.o.o., Bohovska c. 21,
Hoče, Vigros, Lendavska 11, Murska Sobota;
5. skupina: slaščičarski izdelki, keksi
Sposobnost se prizna: Pekarna Hlebček,
Ptujska c. 74, Pragersko, PPS Ptujske pekarne in slaščičarne, d.d., Rogozniška c. 2,
Ptuj, Pekarna Postojna, d.o.o., Kolodvorska
5c, Postojna, Žito, Šmartinska c. 154, Ljubljana, Donats, d.o.o., Bohovska c. 21, Hoče, Vigros, Lendavska 11, Murska Sobota;
6. skupina: mleko in mlečni izdelki
Sposobnost se prizna: Ljubljanske mlekarne, Obrat Maribor, Osojnikova ul. 5, Maribor, Agroind, Vinarska c. 5, Vipava, Koloniale, veletrgovina, d.d., Tržaška c. 39, Maribor;
7. skupina: meso in mesni izdelki
Sposobnost se prizna: Mesnica Blatnik,
Dvorjane 32, Sp. Duplek, Vigros, Lendavska 11, Murska Sobota;
8. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine
Sposobnost se prizna: Žito, Šmartinska
c. 154, Ljubljana, Petlja, d.o.o., Ob Dravi
3a, Ptuj, Pekarna Hlebček, Ptujska c. 74,
Pragersko, Koloniale, veletrgovina, d.d., Tržaška c. 39, Maribor;
9. skupina: olja
Sposobnost se prizna: Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj, Koloniale, veletrgovina, d.d.,
Tržaška c. 39, Maribor, Vigros, Lendavska
11, Murska Sobota;
10. skupina: jajca
Sposobnost se prizna: Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj, Mesnica Blatnik, Dvorjane
32, Sp. Duplek;
11. skupina: sokovi in sirupi
Sposobnost se prizna: Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj, Nektar, Brnčičeva 3, Ljubljana, Koloniale, veletrgovina, d.d., Tržaška c.
39, Maribor;
12. skupina: ostalo prehrambeno blago
Sposobnost se prizna: Petlja, d.o.o., Ob
Dravi 3a, Ptuj, Koloniale, veletrgovina, d.d.,
Tržaška c. 39, Maribor, Vigros, Lendavska
11, Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: sveže sadje in zelenjava: ponovni razpis 1 ponudnik,
2. skupina: ribe, ribji izdelki: 333,128
SIT,
3. skupina: zmrznjeni izdelki, zelenjava:
459.775 SIT,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki:
159.900 SIT,
5. skupina: slaščičarski izdelki, keksi:
320.960 SIT,
6. skupina: mleko in mlečni izdelki:
605.827,20 SIT,
7. skupina: meso in mesni izdelki:
2,204.150 SIT,

8. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine: 262.745 SIT,
9. skupina: olja: 174.190 SIT,
10. skupina: jajca: 44.000 SIT,
11. skupina: sokovi in sirupi: 99.840
SIT,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago:
1,620.574,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: sveže sadje in zelenjava: ponovni razpis 1 ponudnik,
2. skupina: ribe, ribji izdelki:
480.574,90 SIT, 333.128 SIT,
3. skupina: zmrznjeni izdelki, zelenjava:
509.164,30, 459.775 SIT,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki:
1,890.700 SIT, 1,466.540 SIT,
5. skupina: slaščičarski izdelki, keksi:
527.040 SIT, 320.960 SIT,
6. skupina: mleko in mlečni izdelki:
851.464,50 SIT, 605.827,20 SIT,
7. skupina: meso in mesni izdelki:
2,371.477,50 SIT, 2,204.150 SIT,
8. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine: 396.038 SIT, 262.745 SIT,
9. skupina: olja: 174.696 SIT, 174.190
SIT,
10. skupina: jajca: 45.000 SIT, 44.000
SIT,
11. skupina: sokovi in sirupi: 128.310
SIT, 99.840 SIT,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago:
1,628.881,50 SIT, 1,620.574,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47662.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
OŠ Duplek
Ob-51894
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska 89, Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 89,
2000 Maribor, faks 02/25-12-014.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago – sukcesivna dobav; fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kakovost, dodatne
ugodnosti, zdravju koristni izdelki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina I. – sveže meso in mesni izdelki:
– Podravka, d.o.o., Ljubljana,
– MIR Mesna industrija Radgona, d.d.,
– Osem, d.o.o., Grosuplje,
– Kikel Milan s.p. Maribor,
– Mesarstvo Igor Bračič s.p. Maribor,
– Mesarstvo Niki s.p. Maribor;
Skupina II – perutninsko meso in jajca:
– Perutnina Ptuj, d.d.,
– Galina, d.o.o., Maribor;
Skupina III. – mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
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– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas;
Skupina IV. – kruh in pekovska peciva:
– Pekarna Jager, d.o.o., Maribor,
– Kruh – pecivo, d.d., Maribor,
– Agrostyria, d.o.o., Pekarna Matjašič,
Pesnica pri Mariboru;
Skupina V. – sadje in zelenjava:
– Vekoslav Kumer, Trgovišče 17,
– Franc Meznarič, Stojnci 57,
– Galina, d.o.o., Maribor,
– Leopold Predikaka, Župečja vas 21,
– Franc Žugman, Sp. Korena 35,
– Mercator SVS, d.d., Ptuj;
Skupina VI. – moka in mlevski izdelki:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Droga, d.d., Izola,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor;
Skupina VII. – olja in margarine:
– Oljarica, d.d., Kranj,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor;
Skupina VIII. – zmrznjeni izdelki:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor,
– Lidija Kovač s.p., Žiče 25;
Skupina VIII.a – sladoled:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana;
Skupina IX. – ribe in ribje konzerve:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor;
Skupina X. – gastro izdelki:
– Podravka, d.o.o., Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Droga, d.d., Izola,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor;
Skupina XI. – ostali prehrambeni artikli:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Podravska, d.o.o., Ljubljana,
– Droga, d.d., Izola,
– Fructal, Živilska industrija, d.d., Ajdovščina,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor,
– Kolinska, d.d., Ljubljana,
– Žito Gorenjka, d.d., Lesce;
Skupina XII. – brezalkoholne in druge
pijače:
– Fructal, Živilska industrija, d.d., Ajdovščina,
– Gusto Avgust Gregorčič s.p., Gabrovka,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor,
– Kolinska, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega večjega ali manjšega obsega naročil od razpisanega, odvisno od dejanskih
potreb ali sezonskega karakterja cen pri posamezni skupini artiklov. zaradi tega pogodbene vrednosti za posamezne ponudnike ni
mogoče podatki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 44.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje in najnižje ponudbe je nesmiselno podajati v smislu 7. točke
tega obvestila.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-44746.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Dijaški dom Maribor
Ob-51895
1. Naročnik: KOP, Javno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: Mercedes-Benz Atego, tip vozila
1517 4×2 z nadgradnjo za odvoz tipskih zabojnikov 5–7 m3, Tehnostroj
AK-8.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok izvedbe, višina
avansa, rok plačila avansa, rok plačila razlike do fiksne pogodbene cene, združljivost
ponudbe s servisno službo in obstoječim
voznim parkom naročnika, reference, finančno stanje ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tamček M&M, d.o.o.,
Celovška 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,982.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,446.200 SIT (z DDV), 13,982.500
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: 5. 7. 2001.
Javno komunalno podjetje
Zagorje ob Savi
Št. 402-04-49/01
Ob-51896
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, 01/478-18-00.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža kuhinjske opreme v službenih stanovanjih v
Mostecu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do
100 točk, 2. reference ponudnika – do 23
točk, 3. finančna sposobnost – 7 točk, 4.
standard ISO 9001 – 7 točk, 5. daljši garancijski rok – do 4,8 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SVEA Lesna industrija,
d.d., C. 20. julija 23, 1410 Zagorje.
7. Pogodbena vrednost: 4,144.416,13
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,824.078,80 SIT, 4,144.416,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 1
Ob-51897
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,
4264 Bohinjska Bistrica.
3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 150.000 l kurilnega olja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o.,
Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 12,044.850 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,145.800 SIT, 12,044.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 11
Ob-51898
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 240 kosov čitalcev črtne kode in 220
kosov tiskalnikov črtne kode.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 40 točk, vzdrževanje
opreme 10 točk in testiranje 50 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Špica International,
d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: čitalci črtne kode po 89.000 SIT za kos in tiskalniki črtnih
kod po 122.000 SIT za kos.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: čitalci črtnih kod najvišja 89.000
SIT in najnižja 81.860 SIT, za tiskalnike črtne kode najvišja 122.000 SIT in najnižja
98.990 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: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenija, d.o.o.
Št. 14
Ob-51899
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
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3. Datum izbire: 5. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 353 čelad za mopediste.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30 točk, in testiranje
16 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Compaco, d.o.o., Koroška 46, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 16.950 SIT za
kos.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja 16.950 SIT in najnižja
11.999 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: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenija, d.o.o.
Št. 004
Ob-51900
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija
Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1240
Kamnik,
tel.
01/83-18-600,
faks
01/83-18-699.
3. Datum izbire: 13. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ultrazvočni aparat - ZD Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MEVI d.o.o., Miklavž,
Ul. Kirbiševih 93.
7. Pogodbena vrednost: 33,184.830
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,952.042 SIT, 23,930.538,07 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: 3. 6. 2001.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik
Št. 405-53/2001
Ob-51957
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana; telefon: 01/25-12-838; faks:
01/43-12-327.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava laboratorijske oprema za izvajanje pouka kemije za potrebe srednjih šol na različnih lokacijah v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnična ustreznost,
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garancija, servis, dobavni rok, možnost preizkusa opreme, reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lik Atlas d.o.o. Ljubljana, Samova 12a - pozicija 4; Sanolabor d.d.
Ljubljana, Leskoškova 4 - pozicija 5, 5.1;
Virles d.o.o. Domžale, Dvoržakova 4a/Vir
pozicije 2, 3, 6; Labena d.o.o. Ljubljana,
Šmartinska 130 - pozicija 1.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost vseh pogodb 36,821.832,95 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe ne vključujejo vse sklope.
Najvišja delna ponudba 43,451.149,10
SIT; najnižja delna ponudba 11,284.651
SIT.
Najvišja
celotna
ponudba
45,840.661,10 SIT in najnižja celotna ponudba 45,840.661,10 SIT. Ostali podatki
so navedeni v Poročilu naročnika.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za poziciji 6 in 7 je naročnik prejel le
1 ponudbo in za ti dve poziciji ni opravil
izbora.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 044-06/93-2/18
Ob-51961
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. št. 01/478-96-81 (Matjaž
Vovk), faks št. 01/478-94-03, elektronski
naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 5 osebnih vozil z bencinskim motorjem do 1800 ccm; Kongresni trg 2, Ljubljana (garaže).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1) celovitost ponudbe, 2)
cena, 3) stopnja varnosti vozila, 4) dodatne
ugodnosti; Vse ponudbe so izpolnjevale zahteve iz razpisne dokumentacije, ob uporabi meril pa je izbrani ponudnik prejel največje število točk. Poleg tega je edini ponudil
višjo odkupno vrednost rabljenih vozil, kot
je bila navedena v razpisu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtomerkur PSO Bežigrad d.d., Samova ulica 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
12,654.999,65 SIT (upoštevan je 10 % popust pri maloprodajni ceni, davek od prometa motornih vozil, davek na dodano vrednost, carina in transportni stroški ter vrednost petih rabljenih vozil Renault Laguna
1.8 RT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,876.490,40 SIT; 11,827.341 SIT
(upoštevan davek od prometa motornih vozil, davek na dodano vrednost, carina in

transportni stroški ter vrednost petih rabljenih vozil Renault Laguna 1.8 RT).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Republika Slovenija
Državni zbor
Št. 11/2-145/10-01
Ob-51963
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks št.: 01/433-04-43.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in potisk bombažnih izdelkov: A) majica kratek rokav, majica polo
kratek rokav, majica polo dolg rokav,
bombažni pulover; B) brezrokavnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 1. odstavka 76.
člena ZJN-1 je naročnik sprejel odločitev,
da se postopek oddaje javnega naročila zaključi, saj je naročniku po pregledu prispelih ponudb za sklop A) ostala le ena pravilna
ponudba, za sklop B) pa je bila predložena
le ena ponudba in torej ni izpolnjen pogoj iz
1. odstavka 76. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za sklop A) štiri; za skop B) - ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 11/2-75/6/01
Ob-51964
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks št.: 01/433-04-43.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava telekomunikacijskega materiala - PEHD cevi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je po pregledu prispelih ponudb sprejel sklep, da se ne izbere nobenega od ponudnikov, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila in
da se postopek zaključi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35575.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 11/2-75/7/01
Ob-51965
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks št.: 01/433-04-43.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava telekomunikacijskega materiala - LTŽ okvirji in pokrovi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je po pregledu prispelih ponudb sprejel sklep, da se ne izbere nobenega od ponudnikov, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila in
da se postopek zaključi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 11/2-75/5/01
Ob-51966
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,
Ljubljana, faks št.: 01/433-04-43.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava telekomunikacijskega materiala - PVC cevi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je po pregledu prispelih ponudb sprejel sklep, da se ne izbere nobenega od ponudnikov, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila in
da se postopek zaključi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
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: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35576.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Telekom Slovenije d.d.
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Ob-51969
1. Naročnik: Osnovna šola I. Skvarče.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob
Savi, C. 9. avgusta 44, tel./telefaks
03/56-69-910.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001 in 4. 7.
2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki, Zagorje ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, reference na področju javnih razpisov, posebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki; izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki, vrednost 2,500.000 SIT, Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče,
II. skupina – meso in mesni izdelki, vrednost 1,750.000 SIT: Gruda Jurmes, d.d.,
Šentjur, KZ Laško, z.o.o., Laško,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe,
vrednost 220.000 SIT: Brumes Ručigaj,
d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d., Ljubljana,
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
IV. skupina – jajca, vrednost 20.000 SIT:
Gruda Jurmes, d.d., Šentjur, Mercator,
d.d., Ljubljana, KZ Laško, z.o.o., Laško,
V. skupina – olja in izdelki, vrednost
120.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje,
VI. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice, vrednost 150.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
VII. skupina – sveže sadje, vrednost
400.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
VIII. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje, vrednost 270.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d.,
Velenje,
IX. skupina – sadni sokovi in sirupi, vrednost 2,000.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Fructal, d.d., Ajdovščina,
X. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine, vrednost 70.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d.,
Velenje, Klasje MPP, d.d., Celje,
XI. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa,
vrednost 80.000 SIT: Žito, d.d., Ljubljana,
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d., Ljubljana,
XII. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi, vrednost
3,600.000 SIT: Don Don, d.o.o., Metlika,
Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec, Žito, d.d.,
Ljubljana, Klasje MPP, d.d., Celje,
XIII. skupina – ostalo prehrambeno blago, vrednost 150.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:
3,143.000 SIT, 2,534.000 SIT,

II. skupina – meso in mesni izdelki:
2,031.000 SIT, 1,968.000 SIT,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe:
229.000 SIT, 179.000 SIT,
IV. skupina – jajca: 70.950 SIT, 64.400
SIT,
V. skupina – olja in izdelki: 139.000 SIT,
138.000 SIT,
VI. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice: 922.000 SIT, 264.000 SIT,
VII. skupina – sveže sadje: 420.000 SIT,
420.000 SIT,
VIII. skupina – zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje: 330,000.000 SIT,
330,000.000 SIT,
IX. skupina – sadni sokovi in sirupi:
4,678.000 SIT, 4,592.000 SIT,
X. skupina – žita, mlevski izdelki in testenine: 122.000 SIT, 107.000 SIT,
XI. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
146.000 SIT, 113.000 SIT,
XII. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi: 5,362.000 SIT,
4,722.000 SIT,
XIII. skupina – ostalo prehrambeno blago: 889.000 SIT, 793.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop živil skupine VI. sveža zelenjava in suhe stročnice in VII. sveže sadje ni
bilo dovolj veljavnih ponudb, zato je naročnik za ta sklop oddal naročila po postopku s
pogajanji (20. člen ZJN).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
OŠ I. Skvarče Zagorje ob Savi
Št. 266-2000/01
Ob-51970
1. Naročnik: Osnovna šola Šmarjeta.
2. Naslov naročnika: Šmarjeta 1, 8220
Šmarješke Toplice, tel. 07/38-44-180, faks
07/38-44-195,
e-mail:
os.smarjeta@quest.arnes.si.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago.
Kraj dobave: OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče:
skupina 1 – brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi;
2. Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola:
skupina 15 – čaji;
3. Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto:
skupini:
7 - jušne zakuhe in testenine;
12 - kruh in pekovski izdelki;
4. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica:
skupina 5 – zamrznjeni izdelki;
5. Trgovina na debelo in drobno, Boris
Kobučar, s.p., Makute 4, 8323 Uršna Sela:
skupina 2 – domače sadje;
6. Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš:

Stran

4342 / Št. 57-58 / 13. 7. 2001

skupini:
6 - ribe;
10 - zamrznjena zelenjava in sadje;
7. Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30,
6256 Košana:
skupina 17 – perutnina in perutninski izdelki;
8. KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto:
skupina 4 - sveža zelenjava;
9. Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto:
skupina 14 - splošno prehrambeno blago;
10. Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan, s.p.,
Stari trg 23, 8230 Mokronog:
skupina 16 – meso in mesni izdelki;
11. Ljubljanske mlekarne, d.d., Sevno 11,
8000 Novo mesto
skupina 8 - mleko in mlečni izdelki;
12. Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto:
skupine:
3 - uvoženo sadje,
6 - ribe (drugo izbrani),
9 - jajca,
10 - zamrznjena zelenjava in sadje (drugo
izbrani),
11 - konzervirana živila;
13. Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
1312 – Videm Dobrepolje:
skupina 13 - pekovsko pecivo.
7. Pogodbena vrednost: določena po
skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: brezalkoholne pijače, sokovi,
sirupi: 1,219.788 SIT, 1,025.900 SIT,
– skupina 2: domače sadje: 864.180 SIT,
471.528 SIT,
– skupina 3: uvoženo sadje: 528.100 SIT,
366.720 SIT,
– skupina 4: sveža zelenajva: 1,197.821
SIT, 623.930 SIT,
– skupina 5: zamrznjeni izdelki: 381.203
SIT, 255.515 SIT,
– skupina 6: ribe: 206.841 SIT, 145.152
SIT,
– skupina 7: jušne zakuhe in testenine:
381.477 SIT, 242.770 SIT,
– skupina 8: mleko in mlečni izdelki:
2,142.951 SIT, 1,973.116 SIT,
– skupina 9: jajca: 80.000 SIT,
– skupina 10: zamrznjena zelenajva in sadje: 152.645 SIT, 124.416 SIT,
– skupina 11: konzervirana živila: 771.055
SIT, 682.894 SIT,
– skupina 12: kruh in pekovski izdelki:
3,124.303 SIT, 273.943 SIT,
– skupina
13:
pekovsko
pecivo:
1,094.250 SIT, 825.386 SIT,
– skupina 14: splošno prehrambeno blago: 1,527.092 SIT,
– skupina 15: čaji: 378.996 SIT, 371.004
SIT,
– skupina 16: meso in mesni izdelki:
3,596.218 SIT, 3,371.694 SIT,
– skupina 17: perutnina in perutninski izdelki: 960.928 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 22-23 z dne 30. 3. 2001.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Osnovna šola Šmarjeta
Št. 81-2/01
Ob-51971
1. Naročnik: OŠ Preserje.
2. Naslov naročnika: OŠ Preserje, Preserje 60, 1352 Preserje.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, Preserje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) Mesnine dežele Kranjske, Kolodvorska 23, Kočevje, 1,811.140 SIT, meso in
mesni izdelki, jajca,
b) Mlinotest Peks, Kidričeva 53, Škofja
Loka, 1,530.350 SIT, kruh, pekovsko pecivo, slaščice, keksi,
c) Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442,
Škofljica, 202.532,40 SIT, izdelki iz zamrznjenega testa,
č) Živila Kranj, c. Na Okroglo 3, Naklo,
55.581,20 SIT, žito, mlevski izdelki,
d) Emona blagovni center, Šmartinska c.
130, Ljubljana, 50.813,60 SIT, konzervirano sadje,
e) Pod Orehom, v Radno 2, Brezovica,
1,409.785 SIT, sadje, zelenjava in suhe
stročnice,
f) Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče, 2,052.975 SIT, mleko, mlečni izdelki,
g) Nektar, Brnčičeva 3, Ljubljana,
460.620 SIT, sadni sokovi, sirupi,
h) Žito, Šmartinska c. 154, Ljubljana,
116.235 SIT, žito, mlevski izdelki,
i) Mercator, Slovenčeva 25, Ljubljana,
1,034.434,97 SIT, olja in izdelki, zamrznjena in konzervirana zelenjava, splošno prehrambeno blago,
j) Brumec-Ručigaj, Loka, Testenova 55,
Mengeš, 199.800 SIT, ribe, konzervirane
ribe.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (podatke od 4. do 8. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po sklopih): glej 6. in 7. točko.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 11. 5.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Osnovna šola Preserje
Ob-51972
1. Naročnik: Osnovna šola Nove Jarše.
2. Naslov naročnika: Clevelandska 11,
1000 Ljubljana, tel. 01/541-22-89, faks
01/541-42-32.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah.
Kraj dobave: Clevelandska 11, 1000
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., 1000 Ljubljana, Tolstojeva 63,
– mesni izdelki: Kmetijska zadruga Krka
z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
– kruh: Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
– pekarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje,
– slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Dobrepolje,
– sveže sadje in zelenjava: Agro Mrkac
d.o.o., C. v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
– sokovi, sirupi in drugi napitki: Impuls,
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin,
– ostalo prehrambeno blago: Impuls,
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki: 1,667.263,60
SIT,
– mesni izdelki: 922.285,40 SIT,
– kruh: 170.950 SIT,
– pekarski izdelki: 1,232.692,50 SIT,
– slaščičarski izdelki: 766.727 SIT,
– sveže sadje in zelenjava: 465.800 SIT,
– sokovi, sirupi in drugi napitki: 498.006
SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 461.350
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 34-35 z dne 11. 5. 2001, Ob-48359.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Osnovna šola Nove Jarše
Št. 1/201-522/2
Ob-51981
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
03/703-34-00, faks 03/57-200-23, el.
pošta: dom.upokojencev-polzela@netsi.net.
3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in kurilnega olja, Dom
upokojencev Polzela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje (A), Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3520 Velenje; pogod-
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bena vrednost: 2,262.600 SIT (najvišja
ponudbena cena: 2,485.188 SIT; najnižja
ponudbena cena: 2,262.600 SIT);
– podskupina 2: sadje (B), Vrtnarstvo
Celje d.o.o., Ljubljanska c. 93, 3000 Celje;
pogodbena vrednost: 540.000 SIT (najvišja
ponudbena cena: 972.000 SIT; najnižja
ponudbena cena: 540.000 SIT)
– podskupina 3: kmetijski pridelki (A),
Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3520 Velenje; pogodbena vrednost: 1,789.668 SIT
(najvišja ponudbena cena: 2,445.384 SIT;
najnižja ponudbena cena: 1,789.668 SIT);
– podskupina 4: kmetijski pridelki (B),
Era d.d. Velenje, Prešernova 10, pogodbena vrednost: 756.000 SIT (najvišja ponudbena cena: 2,362.500 SIT; najnižja ponudbena cena: 756.000 SIT);
– podskupina 5: konzervirana zelenjava,
Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska c. 93,
3000 Celje; pogodbena vrednost: 76.572
SIT (najvišja ponudbena cena: 153.144 SIT;
najnižja ponudbena cena: 76.572 SIT)
– podskupina 6: zamrznjeni artikli,
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš; pogodbena vrednost:
1,129.800 SIT (najvišja ponudbena cena:
1,445.790 SIT; najnižja ponudbena cena:
1,129.800 SIT);
– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo, Klasje-Mlinarsko predelovalno podjetje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje; pogodbena vrednost: 2,330.470 SIT (najvišja
ponudbena cena: 2,719.200 SIT; najnižja
ponudbena cena: 2,330.470 SIT);
– podskupina 8: mlevski izdelki, Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska c.
154, 1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
523.752,80);
– podskupina 9: testenine, Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska c. 154,
1000 Ljubljana; pogodbena vrednost:
183.208 SIT (najvišja ponudbena cena:
239.181,20 SIT; najnižja ponudbena cena:
183.208 SIT);
– podskupina 10: sveže meso in
drobovina,
Mesnica,
Predelava,
Okrepčevalnica, Gregor Steinfelser s.p.;
Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica;
pogodbena vrednost: 7,257.060 SIT (najvišja ponudbena cena: 8,324.076 SIT;
najnižja ponudbena cena: 7,257.060 SIT);
– podskupina 11: perutninsko meso,
Hib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini; pogodbena vrednost: 2,148.640
SIT (najvišja ponudbena cena: 2,532.400
SIT; najnižja ponudbena cena: 2,148.640
SIT);
– podskupina 12: mesni izdelki, Žerak
Franci s.p., Mesnine Žerak, Strmolska 9,
3252 Rogatec; pogodbena vrednost:
3,862.800 SIT (najvišja ponudbena cena:
4,802.328 SIT; najnižja ponudbena cena:
3,862.800 SIT);
– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki, Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas 92,
3301 Petrovče; pogodbena vrednost:
8,981.990,20 SIT (najvišja ponudbena
cena: 9,235.422 SIT; najnižja ponudbena
cena: 8,981.990,20 SIT);
– podskupina 14: jajca, Šolinc Franc,
Glinje 4, 3314 Braslovče; pogodbena vrednost: 493.000 SIT (najvišja ponudbena
cena: 540.600 SIT; najnižja ponudbena
cena: 493.000 SIT);
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– podskupina 15: mineralne vode,
sokovi….Trgovska družba Žana d.d. Žalec,
Mestni trg 2, 3310 Žalec; pogodbena vrednost: 1,549.943,38 SIT (najvišja ponudbena cena: 1,647.183 SIT; najnižja ponudbena cena: 1,549.943,38 SIT);
– podskupina 16: čaji, Era d.d. Velenje,
Prešernova 10, 3520 Velenje; pogodbena
vrednost: 547.495,20 SIT (najvišja ponudbena cena: 738.859,80 SIT; najnižja
ponudbena cena: 547.495,20 SIT);
– podskupina 17: splošno prehrambeno
blago (A), Trgovska družba Žana d.d. Žalec,
Mestni trg 2, 3310 Žalec; pogodbena vrednost: 4,131.318,70 SIT (najvišja ponudbena cena: 4,401.758,27 SIT; najnižja ponudbena cena: 4,131.318,70 SIT);
– podskupina 18: splošno prehrambeno
blago (B), Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
3520 Velenje; pogodbena vrednost:
4,127.141,40 SIT (najvišja ponudbena
cena: 4,768.751,91 SIT; najnižja ponudbena cena: 4,127.141,40 SIT);
– podskupina 19: enteralna prehrana: ni
bilo ponudb.
Skupina B: kurilno olje: razpis ni uspel,
ker se je prijavil samo en ponudnik.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej 6. točko.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Dom upokojencev Polzela
Št. 9/175
Ob-51994
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel št. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža zaščitne opreme
za voznika, potnike ter zaščita delovne
opreme v vozilu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: Skupna ponudbena cena
prevrednotena na plačilni rok (100%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektromit d.o.o., Jamnikarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
12,787.746,25 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,787.746,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik v odprtem postopku ni dobil pravilni ponudbi, zato je oddal javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave po 20. členu ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Ob-52042
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih žrtev
17,
5230
Bovec,
telefon
05/389-61-36, telefaks 05/389-61-35.
3. Datum izbire: 22. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kurilnega olja ekstra lahkega - EL, 120.000 litrov, fco naročnik centralna šola, telovadnica, vrtec, podružnična šola.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, dodatne ugodnosti 15 točk, odzivni čas za interventna
naročila 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,841.280
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,841.280 SIT, 10,667.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba z izbranim ponudnikom je
sklenjena do 31. decembra 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. julij 2001.
Osnovna šola Bovec
Ob-52044
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-88-10, telefaks 01/705-74-51;
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas
4, 1385 Nova vas, telefon 01/709-82-92,
telefaks 01/709-80-14; Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek, Partizanska cesta 28,
1381 Rakek, tel. 01/705-12-08, telefaks
01/705-12-08.
3. Datum izbire: 11. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kurilnega olja Ekstra lahkega - EL, 185.000 litrov, fco naročniki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, dodatne ugodnosti 15 točk, odzivni čas za interventna
naročila 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.
Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 16,335.130
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,335.130 SIT, 16,141.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom so naročniki
sklenili ločene pogodbe, za čas do 31. decembra 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. julij 2001.
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše,
Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek
Št. 44/1950/2001
Ob-52046
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-27-01.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava opreme za lastno rabo za
objekt RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov in stavljanje opreme v
pogon.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena 82%, plačilni pogoji - 3%, s strani naročnika
potrjene reference proizvajalca za tovrstno
opremo na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji - 5%, s strani naročnika potrjene
reference ponudnika za dobavo tovrstne
opreme na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji - 5%, tehnične prednosti - 5%, neurejenost ponudbene dokumentacije - 3% .
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSN, tovarna stikalnih
naprav, d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 54,022.144,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 28,443.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 86,974.151 SIT,
najnižja ponudba 54,022.144,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 1115/01
Ob-52047
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža ogrevanja in hlajenja v upravni stavbi Elektro Gorenjska,
d.d. Kranj; kraj dobave je Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ETP, elektrotehniško
podjetje za engineering, trgovino, proizvod-
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njo Kranj, d.d., Mirka Vadnova 11, 4000
Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 14,177.022,96
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,406.828,21 SIT; 14,177.022,96
SIT
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-52054
1. Naročnik: Vrtec Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob
Savi, Pečarejva 4, tel. 03/56-64-765, faks
03/56-66-244.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001 in 4. 7.
2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki, Zagorje ob
Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, reference na področju javnih razpisov, posebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki; izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki ter
margarina, vrednost 4,400.000 SIT: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna
Celeia, d.o.o., Petrovče,
II. skupina – sveže meso ter jajca, vrednost 4,600.000 SIT: Gruda Jurmes, d.d.,
Šentjur, KZ Laško, z.o.o., Laško, Litijska
mesarija, d.d., Šmartno,
III. skupina – mesnine in salame, vrednost 1,600.000 SIT: Gruda Jurmes,
d.o.o., Šentjur, KZ Laško, z.o.o., Laško,
Litijska mesarija, d.d., Šmartno,
IV. skupina – zamrznjene in konzervirane ribe, vrednost 1,200.000 SIT: Era, d.d.,
Velenje, Mercator, d.d., Ljubljana, Brumec
Ručigaj, d.o.o., Mengeš,
V. skupina – sveža zelenjava ter sadje,
vrednost 2,700.000 SIT: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje,
VI. skupina – zamrznjena zelenjava in
izdelki iz testa, vrednost 1,000.000 SIT:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Žito,
d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče, Mercator, d.d., Ljubljana,
VII. skupina – konzervirana zelenjava in
sadje, vrednost 900.000 SIT: Era, d.d., Velenje, Impuls, d.o.o., Domžale, Mercator,
d.d., Ljubljana,
VIII. skupina – sadni sokovi in sirupi, vrednost 1,100.000 SIT: Nektar, d.o.o., Ljubljana, Era, d.d., Velenje, Fructal, d.d., Ajdovščina,
IX. skupina – žita, mlevski izdelki, testenine, vrednost 800.000 SIT; Impuls, d.o.o.,

Domžale, Žito, d.d., Ljubljana, Klasje MPP,
d.d., Celje,
X. skupina – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki, vrednost 2,900.000
SIT: Žito, d.d., Ljubljana, pekarska družba
Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec, Don Don,
d.o.o., Metlika, Klasje MPP, d.d., Celje,
XI. skupina – ostalo prehrambeno blago, vrednost 1,900.000 SIT: Impuls, d.o.o.,
Domžale, Era, d.d., Velenje, Mercator, d.d.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:
4,903.829 SIT, 4,732.416 SIT,
II. skupina – sveže meso ter jajca:
5,139.848 SIT, 4,875.134 SIT,
III. skupina – mesnine in salame:
1,588.270 SIT, 1,425.110 SIT,
IV. skupina – zamrznjene in konzervirane ribe: 1,502.662 SIT, 1,044.749 SIT,
V. skupina – sveža zelenjava ter sadje:
2,991.612 SIT, 2,702.896 SIT,
VI. skupina – zamrznjena zelenjava in
izdelki iz testa: 800.924 SIT, 545.700 SIT,
VII. skupina – konzervirana zelenjava in
sadje: 997.348 SIT, 915.004 SIT,
VIII. skupina – sadni sokovi in sirupi:
1,126.053 SIT, 965.795 SIT,
IX. skupina – žita, mlevski izdelki, testenine: 854.930 SIT, 782.745 SIT,
X. skupina – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki: 2,753.221 SIT,
2,545.141 SIT,
XI. skupina – ostalo prehrambeno blago: 4,560.988 SIT, 3,250.984 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop živil skupine V. sveža zelenjava in sadje ni bilo dovolj veljavnih ponudb,
zato je naročnik za ta sklop oddal naročila po
postopku s pogajanji (20. člen ZJN).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. junija 2001.
Vrtetc Zagorje ob Savi
Št. 01/2001
Ob-52053
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža zunanjega dodatnega osebnega dvigala v skupni letni
ocenjeni vrednosti 30,000.000 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) cena 60%,
b) reference 30%,
c) garancijski rok 10%.
Izbrani ponudnik je na podalgi meril zbral
vseh 100 možnih točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elevator, inženiring,
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projektiranje, izdelava, montaža in servisiranje vseh vrst dvigal in transportnih naprav
d.o.o., Petkova 70, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 31,951.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,433.145 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: zahteva
za objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne
5. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana
Št. 41405/00021/2001 0400 01 Ob-52037
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. oprema za učilnice osnovnih šol
Mestne občine Maribor,
2. oprema za učilnice in garderobe
9-letnih osnovnih šol Mestne občine Maribor,
3. oprema za igralnice Vrtca Koroška
vrata, Smetanova 34/a, Maribor,
4. oprema za garderobe Vrtca Studenci, Groharjeva 22, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference, izbran ponudnik je bil cenovno najugodnejši za vse štiri skope skupaj.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za vse štiri sklope je
izbran Euro Design Apače, Apače 1, Apače.
7. Pogodbena vrednost:
1. oprema za učilnice osnovnih šol Mestne občine Maribor: 6,335.871,43 SIT (z
19% DDV),
2. oprema za učilnice in garderobe 9-letne osnovne šole Mestne občine Maribor:
9,928.780,71 SIT (z 19% DDV),
3. oprema za igralnice Vrtca Koroška
vrata,
Smetanova
34a,
Maribor:
410.145,88 SIT (z 19% DDV),
4. oprema za garderobe Vrtca Studenci,
Groharjeva 22, Maribor: 493.694,11 SIT (z
19% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb:
1. za opremo za učilnice osnovnih šol
Mestne občine Maribor je bilo prejetih 7
ponudb,
2. za opremo za učilnice in garderobe
za 9-letne osnovne šole Mestne občine Maribor je bilo prejetih 8 ponudb,

Št.

57-58 / 13. 7. 2001 / Stran 4345

3. za opremo za igralnice Vrtca Koroška
vrata, Smetanova 34a, Maribor je bilo prejetih 7 ponudb,
4. za opremo za garderobe Vrtca Studenci, Groharjeva 22, Maribor je bilo prejetih 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. oprema za učilnice osnovnih šol
MOM: 8,239.855,10 SIT, 6,335.871,43
SIT,
2. oprema za učilnice in garderobe 9-letne osnovne šole MOM: 15,774.508,62
SIT, 9,928.780,71 SIT,
3. oprema za igralnice Vrtca Koroška
vrata,
Smetanova
34a,
Maribor:
522.461,71 SIT, 352.989,70 SIT,
4. oprema za igralnice Vrtca Studenci,
Groharjeva 22, Maribor: 771.805,44 SIT,
493.694,11 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/00020/2001 0400 01
Ob-52039
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zunanja igrala za Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100, Maribor, vrtec Jožice Flander, Fochova 51, Maribor, Vrtec
pobrežje, Cesta XIV. divizije 14/a, Maribor, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki, Ul. Arnolda Tovornika 12, Maribor in Vrtec Tezno, enota Pedenjped,
Ul. heroja Nandeta 3, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena in reference, izbran ponudnik je bil cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za Vrtec Jožice Flander, Vrtec Otona
Župančiča, Vrtec Ivana Glinška in Vrtec pobrežje je izbran MIOTS d.o.o., Kidričeva
75, Ljutomer,
– za Vrtec Jadvige Golež in Vrtec Tezno
je izbran IMONT d.o.o., Otiški vrh 156, Šentjanž pri Dravogradu.
7. Pogodbena vrednost:
1. Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
Maribor: 1,926.411,27 SIT (z 19% DDV),
2. Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5,
Maribor: 1,096.700,43 SIT (z 19% DDV),
3. Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6, Maribor: 1,611.402,80 SIT (z 19% DDV),
4. Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije
14a, Maribor: 2,490.055,96 SIT (z 19%
DDV),
5. Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100,
Maribor: 2,474.870,25 SIT (z 19% DDV),
6. Vrtec Tezno, Dogoška 20, Maribor:
1,442.707,92 SIT (z 19% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
– izvajalec MITOS d.o.o., Kidričeva 75,
Ljutomer bo oddal dela podizvajalcem za
vrednost 5,999.081,40 SIT,
– izvajalec IMONT d.o.o., Otiški vrh 156,
Šentjanž pri Dravogradu bo oddal dela podizvajalcem za vrednost 4,793.700,80 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
1. Za Vrtec Jadvige Golež, Vrtec Otona
Župančiča, Vrtec Tezno in Vrtec Ivana Glinška je bilo prejetih 6 ponudb.
2. Za Vrtec Jožice Flander in Vrtec Pobrežje je bilo prejetih 8 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. Vrtec Jožice Flander, Fochova 51,
Maribor: 4,814.894,46 SIT, 1,926.411,27
SIT,
2. Vrtec Otona Župančiča, Oblakova 5,
Maribor: 1,623.273,65 SIT, 1,096.700,43
SIT,
3. Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6, Maribor: 1,826.888 SIT, 1,611.402,80 SIT,
4. Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije
14a,
Maribor:
4,161.549,34
SIT,
2,490.055,96 SIT,
5. Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100,
Maribor: 3,467.469,60 SIT, 2,474.870,25
SIT,
6. Vrtec Tezno, Dogoška 20, Maribor:
2,081.024,40 SIT, 1,442.707,92 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Mestna občina Maribor
Ob-52069
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih žrtev
17,
5230
Bovec,
telefon
05/389-61-36, telefaks 05/389-61-35.
3. Datum izbire: 21. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil po skupinah,
fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, strokovna priporočila (reference) 20 točk, odzivni čas za
interventna naročila 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe: 1. MIP d.d. Nova Gorica,
Panovska cesta 1, 5000 Nova Gorica, 2.
Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216
Most na Soči; 2. skupina: ribe: /; 3. skupina: mleko in mlečni izdelki: 1. Mlekarna
Planika d.o.o. Kobarid, Gregorčičeva 32,
5222 Kobarid, 2. Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice: 1. Pekarna Brumat d.o.o., Vodovodna
pot 13, 5000 Nova Gorica, 2. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina; 5. skupina: žito in mlevski izdelki:
Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216
Most na Soči, 2. Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina; 6. skupina: sadje in
zelenjava: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici; 7. skupi-
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na: konzervirani izdelki: 1. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216 Most na Soči, 2.
Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja Slivnica
107, 1290 Grosuplje, 3. Droga d.d. Portorož, Indrustrijska cesta 21, 6310 Izola; 8.
skupina: zamrznjeni izdelki: /; 9. skupina:
sadni sokovi in sirupi: 1. Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana Črnuče, 2. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216 Most na
Soči; 10. skupina: olja in izdelki: Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216 Most na
Soči; 11. skupina: jajca: Alpkomerc Tolmin
d.d., Postaja 4, 5216 Most na Soči; 12.
skupina: ostalo prehrambeno blago: 1. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4, 5216 Most
na Soči, 2. Droga d.d. Portorož, Industrijska cesta 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
1/1 4,207.784 SIT, 1/2 1,207.200,89
SIT; 3. skupina: 3/1 2,283.807,42 SIT,
3/2 1,961.132,15 SIT; 4. skupina: 4/1
2,194.812,27 SIT, 4/2 2,114.880 SIT; 5.
skupina: 5/1 279.425,91 SIT, 5/2
252.168,41
SIT;
6.
skupina:
1,211.938,20 SIT; 7. skupina: 7/1
1,074.539,07 SIT, 7/2 176.822,18 SIT,
7/3 94.087,36 SIT; 9. skupina: 9/1
417.113 SIT, 388.209,69 SIT; 10. skupina: 320.364,20 SIT; 11. skupina:
83.716,42 SIT; 12. skupina: 12/1
1,571.024,83 SIT, 12/2 407.659,73 SIT.
Naročnik se je v pogodbah obvezal, da bo
od vsakega izbranega dobavitelja tekom izvajanja naročila dobavil prehrambeno blago
najmanj v višini 20% pogodbene vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1.
skupina:
4,207.784
SIT,
1,207.200,89 SIT; 2. skupina: /; 3. skupina:
2,.283.807,42 SIT, 1,325.110,83 SIT; 4.
skupina: 2,194.812,27 SIT, 654.780,34
SIT; 5. skupina: 279.425,91 SIT, 48.708,90
SIT; 6. skupina: 1,211.938,20 SIT,
75.279,86 SIT; 7. skupina: 1,074.539,07
SIT, 94.087,36 SIT; 8. skupina: /; 9. skupina: 417.113 SIT, 388.209,69 SIT; 10. skupina: 320.364,20 SIT; 11. skupina: 120.960
SIT, 83.716.42 SIT; 12. skupina:
1,571.024,83 SIT, 407.659,73 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe z izbranimi ponudniki so
sklenjene do 31. decembra 2002. Za 2.
skupino: ribe in 8. skupino: zamrznjeni izdelki naročnik ni dobil ponudb, zato bo za ti
dve skupini izdelkov naročnik izbral dobavitelja v skladu z ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. julij 2001.
Osnovna šola Bovec
Št. 3
Ob-52083
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala po
sklopih.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilni pogoji, dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– MK – Birooprema Ljubljana, Dunajska
121,
– DZS, Založništvo in trgovina Ljubljana,
Mali trg 6.
7. Pogodbena vrednost:
– MK – Birooprema Ljubljana –
6,262.697 SIT,
– DZS – Založništvo in trgovina –
9,809.974,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pisarniški material: 7,487.036,10 SIT,
6,123.272,30 SIT,
– papir, tonerji, kartuše: 11,532.121,20
SIT, 9,809.974,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49028.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-52109
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: službena vozila.
5. Merila za dodelitev naročila: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Štajerski avto dom Maribor, Tržaška 38,
– Avtocenter Košak Celje, Bežigrajska,
– Reimpex Maribor, Metelkova 59.
7. Pogodbena vrednost:
– Štajerski avto dom Maribor:
2,197.348,80 SIT,
– Avtocenter
Košak
Celje:
3,196.374,50 SIT,
– Reimpex Maribor: 5,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1 kom. osebno vozilo 1,6 –
2,911.450,43 SIT, 2,197.348,80 SIT,
– 1 kom. fourgon 2,0 – 3,974.053,31
SIT, 3,196.374,50 SIT,
– 2 kom. osebno break 1,6 –
6,192.928,50 SIT, 5,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-48956.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

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. 1627/01
Ob-51846
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Občina Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Dražen Vrh.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 80% (maks. 80 točk),
– reference 10% (maks. 10 točk),
– rok izvedbe 10% (maks. 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki je bilo
naročilo dodeljeno: Bovir, d.o.o. Plač 16,
2201 Zg. Kungota.
7. Pogodbena vrednost: 32,185.472,81
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 (od tega 2
popolni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,287.397,48 SIT (z vključenim
DDV), 32,185.472, 81 SIT (z vključenim
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Šentilj
Št. 1628/01
Ob-51847
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Občina Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Velka – Trate.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 80% (maks. 80 točk),
– reference 10% (maks. 10 točk),
– rok izvedbe 10% (maks. 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Ime in naslov izvajalca, ki je bilo
naročilo dodeljeno: Kogal Karli Udovičič,
s.p. Šentilj 35, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah.
7. Pogodbena vrednost: 46,962.333,66
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 (vse pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,866.927,42 SIT(z vključenim
DDV), 46,962.333,66 SIT (z vključenim
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Šentilj
Št. 15
Ob-51901
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte 1107
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, kakovost 20
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška c.
118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 39,392.590,84
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,929.522,47 SIT, 39,392.590,84
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: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 20
Ob-51904
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Črni Kal.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, kakovost 20
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
c.118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15.900.423,26
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,966.223 SIT, 15,900.423,26 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: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 15/G
Ob-51905
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte 1122
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, kakovost 20
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
c.118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 79.151.483,90
S IT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,872.793,60 SIT, 79,151.483,90
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: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 15
Ob-51906
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Solkan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, kakovost 20
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška c.
118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
48.690.105,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,624.927 SIT, 48,690.105,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 15
Ob-51908
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Renče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, kakovost 20
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
c. 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
26,548.861,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,596.698 SIT, 26,548.861,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 15
Ob-51909
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Kanal.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60 točk, kakovost 20
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška c.
118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
52,916.036,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 70,072.960,60 SIT, 52,916.036,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 250/01
Ob-51911
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-14-10, e-mail olga.funa@ljubljana.si.
3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška in
inštalacijska dela za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega objekta Križevniška 7 v Ljubljani.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi naslednjih meril iz
razpisne dokumentacije:
– cena: 600 točk,
– usposobljenost izvajalca: 150 točk,
– reference ponudnika: 150 točk,
– garancijski roki: 100 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d.,
Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
151,973.605,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,455.578,84 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
188,844.309,85
SIT,
141,162.094,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 16. 3.
2001, Ob-45025.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 01
Ob-51912
1. Naročnik: Javno podjetje Toplotna
oskrba d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 28,
2000 Maribor, tel. 300-88-00, faks:
332-17-11.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija skladišča
tekočega goriva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih v razpisni dokumentaciji je ponudnik dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MASCOM, Montaža in trgovina, Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah.
7. Pogodbena vrednost: 81,072.727
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,799.794 SIT in 77,967.159 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Javno podjetje toplotna oskrba d.o.o.
Maribor
Št. 8-194
Ob-52014
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja prizidka, kar obsega prostor za preskrbo s hrano in pija-
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čo, garderobo, pisarno, dvigalo, sanitarije, pomožen prostor. Skupna tlorisna površina je okrog 200 m2. Dela se opravijo na
lokaciji naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudba je po objavljenih
kriterijih prejela sumarno najboljšo oceno.
Ponudnik je v celoti usposobljen za izvedbo
posla. Ponujena je storitev v specificiranem
obsegu. Reference so primerne. Sumarni
znesek je najnižji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 76,299.317
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 104,792.025 SIT in 70,695.108 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano v kompletu in
ne po sklopih.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Cankarjev dom
Št. 8-194
Ob-52015
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev sanitarij, kar
obsega menjavo talne, stenske in stropne obloge, menjavo sten, vrat, pisoarjev, školjk, umivalnikov, luči, vpihovalnikov. Skupna tlorisna površina je 56 m2. Dela se opravijo na lokaciji naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudba je po objavljenih
kriterijih zbrala največ točk. Ponudnik je v
celoti usposobljen za izvedbo posla. Ponujena je storitev v specificiranem obsegu.
Tehnični parametri opreme so dobri. Reference so primerne. Cena je najnižja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pivk d.o.o., Brilejeva 2,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,403.847
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,936.045 SIT in 26,403.847 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Cankarjev dom
Št. 2906/9
Ob-52048
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja (gradbena dela in dobava ter montaža jeklenih konstrukcij) RTP 400/110 kV Okroglo – 400
kV DV polje Beričevo II.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(76%), plačilni pogoji (5%), ISO standard
(4%), potrjene pozitivne reference ponudnika za predmet naročila (5%), potrjene pozitivne reference podizvajalca – izvajalca del,
za predmet naročila (10%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,610.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,860.480 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,102.893,70 SIT, 22,610.000
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: 6. 7. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 2806/9
Ob-52050
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: elektromontažna dela
za objekt RTP 400/110 kV Okroglo –
400 kV DV polje Beričevo II.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), plačilni pogoji (5%), reference izvajalca (10%), reference ponudnika (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
12,718.035,75 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,687.425 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,858.023,88
SIT,
12,718.035,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 352-01-4-7/01
Ob-52081
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, e.mail: sssklad.postojna@studioproteus.si, tel. 05/728-07-85.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja stanovanjskega
objekta z zunanjo ureditvijo v Postojni
Poljane II.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (maks. 60 točk), plačilni pogoji (maks. 20 točk), garancijska doba (maks. 10 točk), druge ugodnosti (maks.
10 točk). Izbran je bil ponudnik, ki je prejelnajvišji seštevek točk po merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
A) 329,056.218,80 SIT (skupna vrednost del),
B) 136,346.454,10 SIT (soinvestitorski
delež izvajalca),
C) 192,709.764,70 SIT (soinvestitorski
delež naročnika),
DDV je vključen v pogodbeni vrednosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 112,411.895 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A)
375,747.551,10
SIT,
329,056.218,80 SIT,
B)
133,793.094,60
SIT,
136,346.454,10 SIT,
C)
241,954.456,50
SIT,
192,709.764,70 SIT,
DDV je vključen v ponudbeno ceno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogoj za oddajo naročila je bilo soinvestitorstvo izvajalca.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 110-111 z dne
1. 12. 2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Stanovanjski sklad Občine Postojna
Št. 0105/01
Ob-52106
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03/759-27-16, faks
03/759-27-17.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: graditev PSO Loče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancijski rok, rok
izvedbe. Izbran najugodnejši izvajalec.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kongrad d.d., Tovarniška
c.3, 3210 Slovenske Konjice.
7. Pogodbena
vrednost:
105,276.797,67 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 36,700.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
133,777.567,58
SIT,
105,276.797,67 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46332.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Št. 1340/1
Ob-52123
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba vodovodnih jaškov J1, J2, J3 in J4 in manjša zidarska
dela.
Kraj: na vodovodnem sistemu v upravljanju naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: ponder 50,
– odzivni čas: ponder 30,
– plačilni pogoji: ponder 15,
– garancija: ponder 5.
Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo, če
je ponujeni element med različnimi ponudniki enakovreden.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: J.J.G. d.o.o., Dvorje
50a , Cerklje.
7. Pogodbena vrednost: 19 mio SIT
letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ker so bile ponudbe podane v obliki cene na enoto za posamezna dela, naročnik ni mogel določiti vrednosti posamezne ponudbe. Pri ocenjevanju ponudb
je upošteval vse cene po priloženih cenikih ter tako določil najugodnejšega ponudnika.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:/
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 1341/1
Ob-52124
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel: 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvajanje ročnih izkopov
pri vzdrževalnih in investicijskih delih.
Kraj: na vodovodnem sistemu v upravljanju naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena: ponder 50,
– odzivni čas: ponder 30,
– plačilni pogoji: ponder 15,
– ostale ugodnosti: ponder 5.

Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo, če
je ponujeni element med različnimi ponudniki enakovreden.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo in fasaderstvo
Irfan Fetaj s.p., Tavčarjeva 49, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 25 mio SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ker so bile ponudbe podane v obliki cene na enoto za posamezna dela, naročnik ni mogel določiti vrednosti posamezne ponudbe. Pri ocenjevanju ponudb
je upošteval vse cene po priloženih cenikih ter tako določil najugodnejšega ponudnika.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:/
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Komunala Kranj, javno podjetje, 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. 13004/00034/2001
Ob-51839
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta
15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
krovsko kleparskih del na Kulturnem domu v Spodnjih Hočah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: popolna je bila samo ena
ponudba, zato naročilo ni bilo dodeljeno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Občina Hoče - Slivnica
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Št. 675/2001
Ob-51842
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dograjevanje in vzdrževanje aplikativne opreme
za podporo informacijskim podsistemom na MŠZŠ.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave (ZJN-1, 20. člen, prvi odstavek, 2. točka). Izbrani izvajalec je v preteklih letih razvil
različne aplikacije za potrebe MŠZŠ in je
edini usposobljeni izvajalec za dograjevanje
in vzdrževanje obstoječe aplikativne programske opreme.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: K&S Consulting d.o.o.,
Teslova 30, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,230.915
SIT (brez DDV) oziroma 51,444.789 SIT (z
obračunanim DDV v višini 19 %).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-51910
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: letalski prevozi poštnih pošiljk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za prevoz 1kg
pošiljk po posamezni destinaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adria Airways d.d., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Austrian Airlines, Osterreichische Luftverkers AG, Fontenestrasse 1, A-1107 Wien, Austria in
Swissair podružnica v Sloveniji p.p. 3929,
1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Adria od 0,346
do 0,752 DTS za posamezno destinacijo,
Astria Airlines od 0,50 do 2,50 po posamezno destinaciji in Swissair od 0,44 do
4,65 DTS po posamezni destinaciji.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 0,346 DTS do 4,65 DTS.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 7. 2001.
Pošta Slovenije. d.o.o.
Št. 90315-2/2001-9
Ob-51919
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 7,
4.2. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 8,
4.3. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 9,
4.4. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 10,
4.5. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 11.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 7: izvajalec je
Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
– usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 8: izvajalec je
Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
– usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 9: izvajalec je
Digi Data d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
– usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 10: izvajalec je
GZ Maribor - geodetske dejavnosti d.o.o.,
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor,
– usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje 2001 - 11: izvajalec je
Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 5,955.453 SIT,
– 16,917.464 SIT,
– 7,921.330 SIT,
– 1,269.778 SIT,
– 1,410.910 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec sodeluje samo pri drugi nalogi, izvaja 36,9% vrednosti celotne naloge.
9. Število prejetih ponudb: 2; 3; 2; 3; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost najvišjih ponudb:
– 7,169.501 SIT,
– 18,785.000 SIT,
– 8,140.520 SIT,
– 1,523.400 SIT,
– 1,599.819 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v
točki 7 te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 399
Ob-51920
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, tel. 04 / 25-69-444.
3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje perila s prevzemom delavcev pralnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, plačilni pogoji, finančno poslovanje pravne osebe v
Sloveniji (obseg poslovanja v letu 2000, donos poslovanja, gospodarnost poslovanja)
reference. Izbrani ponudnik je zbral največje skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemična čistilnica in pralnica Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 5,
4270 Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 45,785.250
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,084.000 SIT, 45,785.250 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: 3. 7. 2001.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Ob-51921
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Prešernova 27, 3000 Celje, telefon:
03/426-58-60, telefaks: 03/426-58-62.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitev prehrane za potrebe javne kuhinje v Mestni občini Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel dve ponudbi, od katerih je bila samo ena pravilna,
zato v skladu z ZJN-1 ni izbral izvajalca.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo nadaljeval postopek v
skladu s 1. točko, prvega odstavka 20. člena ZJN-1, po postopku s pogajanju brez
predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. julij 2001.
Mestna občina Celje
Ob-51922
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/58-91-861.
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3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni dobil soglasja
Upravnega odbora STO za oddajo naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
6. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
odnosov z domačimi javnostmi Slovenske turistične organizacije v letu 2001.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb. 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2001.
Slovenska turistična organizacija
Ob-51923
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/58-91-861.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni dobil soglasja
Upravnega odbora STO za oddajo naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
6. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
odnosov s tujimi javnostmi Slovenske
turistične organizacije v letu 2001.
7. Pogodbena vrednost: /
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 v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2001.
Slovenska turistična organizacija
Št. 462-02/23-01/0431-001 Ob-51924
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene pregled delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj;
– oddaljenost ponudnika od posamezne
lokacije.
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Za izvedbo preventivnih zdravstvenih pregledov na lokacijah Murska Sobota, Maribor, Celje, Ravne na Koroškem, Ljubljana,
Jesenice, Nova Gorica, Sežana, Ilirska
Bistrica, Koper ter preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj naročnik ni pridobil dveh
samostojnih pravilnih ponudb, zato v skladu
s prvim odstavkom 76. člena Zakona o javnih naročilih, za izvedbo teh preventivnih
zdravstvenih pregledov ni mogel izbrati nobenega od ponudnikov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za lokacijo Krško Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva 8, Brežice.
7. Pogodbena vrednost: za lokacijo Krško 2,062.030 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za lokacijo Krško: 2,214.352 SIT in
2,062.030 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Carinska uprava Republike Slovenije
Generalni carinski urad
Št. 403-10/01 – 5/2001
Ob-51925
1. Naročnik: Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, e-mail: @gov.si, faks:
01/478-27-43, tel. 01/478-27-00.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: javno naročilo za dobavo COOL razvojnih orodij po
postopku s pogajanji brez razpisa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: AD Consulting d.o.o.,
Pleteršnikova 34, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,250.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: edina; 14,250.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: skladno z 2. točko 20. člena
ZJN-1 je naročnik pridobil 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: /
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-51926
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Vuzenica v letih 2001 in 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, dosedanje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
treh letih. Ponudnik je zbral največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM Slovenj
Gradec, d.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 8,394.016
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,432.488 SIT in 8,394.016 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Vuzenica
Ob-51956
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD/PZI “I.
faza rekonstrukcije industrijske ceste
Sušnik–plato Frančiška”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok dobave, rok plačila in fiksnost cen. Ponudnik je
bil izbran glede na najvišje število doseženih točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGL, d.o.o., Portorož, Ulica Božidarja Jakca 8, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost: 4,710.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,950.000 SIT, 4,710.000 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: 6. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 110-1/01
Ob-52024
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: geološko
geotehnične raziskave temeljnih tal na
območju trase HC Razdrto-Vipava (II. fa-
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za) za nivo PGD, PZI trase in IP objektov; varianta “Viola 1”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispela
samo ena pravočasna ponudba. V skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 naročnik
ni mogel sprejeti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ker na javni razpis nista
prispeli dve samostojni pravilni ponudbi, zato je sprejel sklep da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
19 z dne 16. 3. 2001, Ob-45068.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 029/2001
Ob-52035
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tehnično in
geodetsko opazovanje gradbenih objektov v NE Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: celovit obseg storitev: tehnična opazovanja, analiza rezultatov in ocena varnosti, trajnosti in uporabnosti gradbenih konstrukcij lahko opravi le organizacija,
ki je spremljala gradnjo in obratovanje elektrarne ter njeno vzdrževanje in rekonstrukcije od izgradnje do danes. Le takšna organizacija pozna vse zahtevane predpise, kriterije in postopke ter dovolj dobro vse podrobnosti na opazovanih objektih. IBE, d.d.,
Ljubljana je organizacija, ki ima najdaljši staž
sodelovanja pri vseh fazah gradnje in obratovanja NE Krško in je sodelovala pri študijah za lokacijo, pri nostrifikaciji projektov, ki
jih je predpisal Gilbert iz ZDA in še mnogo
drugega, se zato za ta dela izbere IBE, d.d.,
Ljubljana, Hajdrihova 4, 1001 Ljubljana. .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdrihova 4, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 21,750.350
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,20% od pogodbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,750.350 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Odranci

Št. 031/2001
Ob-52036
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
programske opreme MECL, DCM, CATALOG in SRZ.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na to, da vzdrževalna
in razvojna dela v NE Krško opravljajo izključno programerji izbranega podjetja, je
potrebno, da se za ta dela izbere ROS,
d.o.o., Obradovičeva 2, 2000 Maribor.
ROS-ovi Oracle programerji so sami ali z
delavci Poslovne informatike NE Krško od
leta 1993 do 2001 razvili naslednje banke
podatkov in pripadajočo programsko opremo: MECL, DCM, CATALOG in SRZ. Za ta
dela so poleg znanj iz Oracle-a in informatike nasplošno potrebna še posebna specialna tehnična znanja opravljena v podjetju
MAC ZDA in MGP v Franciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ROS, d.o.o., Maribor,
Obradovičeva 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 43,008.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,008.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 316-3/01
Ob-52086
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije
(v nadaljevanju: naročnik).
2. Naslov naročnika: Dimičeva 12, Ljubljana,
tel.
01/300-69-90,
faks
01/300-69-91, e-pošta: info.aure@gov.si.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve Vodenje projekta »Energetsko svetovanje
za občane – ENSVET« za leto
2001/2002 obsegajo strokovni nadzor
in koordinacijo aktivnosti v organizirani
energetsko mreži, ki je organizirana v
34 krajih v celi Sloveniji. Izvajalec zagotavlja, da naročnik lahko opravlja aktivni in
stalni nadzor izvajanja opravil. Celotni obseg naročila je določen z glavnim ciljem, ki
je, opraviti v svetovalnih pisarnah povprečno 220 nasvetov s pisnim poročilom občanom mesečno. Za dosego tega je potrebna
promocijska podpora v svetovalni mreži, ki
jo bo izvajalec koordiniral, in skupna, ki jo
bo izvajalec opravljal sam. V skladu s Poslovnikom o delovanju energetsko svetovalne mreže ENSVET bo poskrbel za ustrezno
izobraževanje svetovalcev in opravljal administrativno in finančne storitve za nemoteno
izvajanje vseh projektnih aktivnosti. Rok izvedbe je 28. 2. 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v prvi fazi oddaje z razpisom
po odprtem postopku so bila uveljavljena
naslednja merila:
– delež stroškov vodenja, do 30 točk,
– sposobnost, usposobljenost ponudnika, do 15 točk,
– usposobljenost projektnega tima izvajalca, do 15 točk,
– tehnične prednosti, do 20 točk,
– organizacijska učinkovitost; do 20
točk.
Postopek oddaje javnega naročila je bil
sklenjen s pogajanji v skladu s tretjim odstavkom 76. člena in drugim odstavkom 20.
člena zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeni inštitut ZRMK,
Dimičeva 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost, ki je v postopku s pogajanji dogovorjena med naročnikom in ponudnikom (brez DDV):
56,469.243,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost edine ponudbe pred pogajanji (brez DDV): 57,977.890 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46923.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

Št. 3/2001
Ob-52075
1. Naročnik: Občina Odranci.
2. Naslov naročnika: Panonska 33,
9233 Odranci, tel. 02/573-71-76.
3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ureditev potoka Črnec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljen: Mura Javno vodnogospodarsko podjetje d.d, Ciril Metodova 34, Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 3,549.774 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcev: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,749.987,50 SIT, 3,549.774 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 032/2001
Ob-52108
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: računalniška obdelava načrtov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na to, da so za računalniško obdelavo načrtov potrebni strokovni delavci, ki jih ima izbrano podjetje in glede na to, da je na grafični postaji predviden
zelo širok obseg del, ki je zelo specifičen in
zahteva dolg uvajalni čas in tudi delovne
izkušnje, se za ta dela izbere IBE, d.d.,
Ljubljana, Hajdrihova 4, 1001 Ljubljana. .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdrihova 4, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,718.827
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,718.827 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 7. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o
Št. 90315-6/2001-10
Ob-52117
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT),
4.2. Podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP GEKAT, GEOS),
4.3. Podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvalifikacije ponudnikov in podizvajalcev, reference vodje naloge in sodelujočih strokovnjakov, metodološki pristop.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT): izvajalec je Krim
d.o.o., Pod hribom cesta III 3, 1290 Grosuplje,
– podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP GEKAT, GEOS): izvajalec je
Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana,
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– podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP DEVO, PP
EDIT_DKN, PP EDIT; centralni nivo) in katastra stavb: izvajalec je Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 19,813.500 SIT,
– 10,478.731 SIT,
– 50,654.016 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec sodeluje pri drugi in tretji nalogi. Pri drugi nalogi
izvaja podizvajalec 30%, pri tretji pa 2,6%
vrednosti celotne naloge.
9. Število prejetih ponudb: za vsako nalogo sta prejeti po dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišjih ponudb:
– 21,525.000 SIT,
– 14,530.500 SIT,
– 53,253.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v
7. točki te objave.
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: 10. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90315-8/2001-9
Ob-52119
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2001-17,
4.2. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2001-18,
4.3. Skeniranje arhiva zemljiškega
katastra: območje 2001-19.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, zasedenost kapacitet, reference, ki so vezane za javno upravo.
Naročilo ni dodeljeno nobenemu ponudniku, ker nobena ponudba ni bila pravilna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za prvi dve
nalogi so bile prejete po tri ponudbe, za
tretjo nalogo pa so prejete štiri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. I-2001
Ob-52065
1. Naročnik: Lokalno podjetniški center
Slov. Konjice, Vitanje, Zreče, SIC Slov. Konjice.
2. Naslov naročnika: Škalska ulica 7,
3210 Slov. Konjice.
3. Opis projekta: izdelava projektne
dokumentacije za “Vinsko klet” za Zlati
grič.
4. Število udeležencev: 2.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: ARHE d.o.o., Židovska steza 4, Ljubljana.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: 25. 5. 2001, Ob-49110.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2001.
Lokalno podjetniški center
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,
SIC Slovenske Konjice
Št. 01/2001
Ob-52074
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
3. Opis projekta: izdelava projektne
dokumentacije IDP, PGD, PZR, PZI, PEL
in PID za stanovanjski objekt severni
blok – B2 v stanovanjski soseski Dolgo
polje 3, kare VI, ob Grevenbroichovi ulici v Celju, vključno z zunanjo ureditvijo
in komunalnimi priključki.
4. Število udeležencev: 2.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: RC inženiring, d.o.o.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 31 z
dne 28. 4. 2001, Ob-47531.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 4. 2001.
Nepremičnine Celje, d.o.o.

Podelitev koncesij
Ob-51916
Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Vransko na 25. redni seji z dne 7. 5. 2001
in Občine Tabor na 4. izredni seji z dne 4. 6.
2001 in 133. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00) objavljata Občina Vransko, Vransko 59, Vransko in Občina
Tabor, Tabor 25, Tabor
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javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
storitev »Pomoč družini na domu«
1. Naročnik: Občina Vransko in Občina
Tabor.
2. Naslov naročnika: Vransko 59, 3305
Vransko,
tel.
03/703-20-00,
faks
03/703-28-16, e-pošta: obcina.vransko@vransko.si in Tabor 25, 3304 Tabor,
tel. 03/705-70-80, faks 03/705-70-81.
3. Vrsta in opis storitve: nudenje storitev »Pomoč družini na domu-socialna
oskrba« uporabnikom v skladu s sklepom
št. 152-01/2001-1 z dne 7. 5. 2001 in
4. 6. 2001.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: krajevno območje Občine Vransko in Občine Tabor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 1. oktobra 2001, oziroma po pravnomočnosti obvestila o izbiri, koncesija se podeljuje za
dobo do pet let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Vransko, tajništvo, Vransko 59, 3305 Vransko, kontaktna oseba je Jadranka Kramar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. avgust 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vransko, tajništvo, Vransko 59, 3305 Vransko, s pripisom: »Ne odpiraj-koncesija za pomoč družini na domu«.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. avgust 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Vransko, Vransko 59.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: po koncesijski pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: socialno-varstvena storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o
standardih in normativih socialno varstvenih
storitev, Pravilnik o koncesijah na področju
socialnega varstva, sklep o razpisu javnega
natečaja za podelitev koncesije za opravljanje storitev pomoči družini na domu.
(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 spre-
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jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena (vrednost urne postavke) – 70
točk,
b) kvaliteta predloženega programa z vidika kadrov, organizacije in pogojev dela –
10 točk,
c) prevzem kadrov - 5 točk,
d) prilagodljivost na morebitna spreminjanja potreb in števila naročnikov – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. julij 2001.
Občina Vransko in
Občina Tabor

Javni razpisi
Ob-52070
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l.
RS, št. 117/00), Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo in dopolnitev
javnega razpisa za kreditiranje
okoljskih naložb 22IN01A
V javnem razpisu za kreditiranje okoljskih
naložb 22IN01A, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44463
in št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46223, se v
napovednem stavku drugega odstavka 1.
točke za besedilom »drugim pravnim
osebam« doda besedilo »ter samostojnim
podjetnikom posameznikom«.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Lot 1
Lot 2
Lot 2

Ob-52071
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.
l. RS, št. 117/00), Ekološko razvojni
sklad Republike Slovenije, javni sklad,
objavlja
spremembo javnega razpisa
za kreditiranje zmanjšanja
onesnaževanja zraka 23AP01A
V 8. točki javnega razpisa za kreditiranje
zmanjšanja
onesnaževanja
zraka
23AP01A, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001, Ob-48052,
se črta besedilo 1. stavka prvega
odstavka.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-51917
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenija in Komisijo Evropske o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), 70. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavljajo Občine Bovec, Kobarid in Tolmin
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
izvedbo projekta čistilne naprave in
kanalizacije (Bovec, Kobarid in Most
na Soči) št. SL-9907.01/I.01.2.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnikov: Občina Bovec, 5230 Bovec, Ledina
8, tel. +386 5 384 19 00, telefaks: +386
5 384 19 15, Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel.+386 5 389 92
00, telefaks: +386 5 3899211 in Občina
Tolmin, 5220 Tolmin, Ulica padlih borcev
1b, tel. +386 5 381 19 50, telefaks:
+386 5 381 95 33.
2. Predmet javnega naročila je izgradnja
čistilne naprave Bovec, čistilne naprave Kobarid in kanalskega sistema Most na Soči.
3. Razpoložljiva sredstva:

Izgradnja čistilne naprave Bovec
Izgradnja čistilne naprave Kobarid
Izgradnja kanalskega sistema Most na Soči
Skupaj

4. Najugodnejši ponudnik: SCT d.d.,
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
5. Ponudbena cena za vse Lot-e skupaj
(brez davka): 4,191.981,99 EUR.
6. Rok dokončanja del: 12 mesecev od
uvedbe v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evaluaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: sejna soba Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 15.
januarja 2001 ob 10. uri.
9. Število prispelih ponudb: 5:
– Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Nova Gorica,

PHARE
v EUR

SLO
v EUR

1,728.000
1,672.000
500.000
3,900.000

84.473,10
207.407,88
101,01
291.981,99

– Primorje d.d., Ajdovščina,
– IMP d.d., Ljubljana,
– PUV Celje d.d., Celje,
– SCT d.d., Ljubljana.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena:
5,680.080,60 EUR in 3,987.280.78 EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997)
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
105 z dne 17. 11. 2000, Ob-39133.
Občina Bovec,
Občina Kobarid in Občina Tolmin
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Ob-51918
In accordance with Regulation on Ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on Implementation
of measures on financial, technical and other forms of co-operation (OG RS 56/93),
Law on Public Procurement, Article 70 (OG
RS 39/00) and according to the article 117
& 118 of the European Union Regulations
and Procedures of Public Tender Performed Republic of Slovenia, Municipalities of
Bovec, Kobarid and Tolmin announce the
Decision
of the Selection of the Successful

Lot 1
Lot 2
Lot 2

WWTP Bovec
WWTP Kobarid
Sewage system Most na Soči
Total

Št.

57-58 / 13. 7. 2001 / Stran 4355

Tenderer for the Waste Water
Treatment Plants and Sewage Systems
(Bovec, Kobarid and Most na Soči),
No SL-9907.01/I.01.2
1. Contracting Authorities: Municipality
of Bovec, 5230 Bovec, Ledina 8, tel. +386
5 384 19 00, fax: +386 5 384 19 15,
Municipality of Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, tel.+386 5 389 92 00, fax:
+386 5 3899211 and Municipality of Tolmin, 5220 Tolmin, Ulica padlih borcev 1b,
tel. +386 5 381 19 50, fax: +386 5 381
95 33.
2. Subject of tender: Construction of the
WWTP Bovec (Lot 1), WWTP Kobarid (Lot
2) and sewage system Most na Soči (Lot 3).
3. Available funds:
PHARE
in EUR

SLO
in EUR

1,728,000
1,672.000
500.000
3,900.000

84,473.10
207,407.88
101.01
291.981,99

4. The selected tenderer: SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.
5. Tender price without taxes after arithmetical corrections: EUR 4,191.981,99.
6. Completion period: 12 months after
the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after passed technical evaluation.
8. Place, date and time of the tender
opening session: at the premises of the
Ministry of Environment and Spatial Planning, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, on 15th
January 2001 at 10:00 hrs.
9. Number of tenders:
– Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Nova Gorica (Slovenia),
– Primorje d.d., Ajdovščina (Slovenia),

– IMP d.d., Ljubljana (Slovenia),
– PUV Celje d.d., Celje (Slovenia),
– SCT d.d., Ljubljana (Slovenia).
10. Highest and lowest tender price
without taxes: EUR 5,680.080,60 and EUR
3,987.280,78.
11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to Decentralised Implementation System (DIS Manual, European Commission, September
1997).
12. Date and No of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia: OG RS 105/00, 17th November
2000, Ob-39194.
Municipality of Bovec,
Municipality of Kobarid and
Municipality of Tolmin

Ob-52113

bo med drugim podpiral sistem obdavčenja
nepremičnin in spremljanje rabe kmetijskih
zemljišč. V podprojektu bo dokončana izdelava digitalnih katastrskih načrtov v enotnem
koordinatnem sistemu.
Razpis zajema digitalizacijo katastrskih
načrtov za 580.000 parcel.
Digitalizacija katastrskih načrtov zajema
naslednje naloge:
Faza zajema:
a) skeniranje katastrskih načrtov
b) vektorizacija katastrskih načrtov
c) kontrolni izrisi
d) usklajevanje in dovzdrževanje digitalnih katastrskih načrtov
Faza transformacije:
a) transformacija
b) usklajevanje meja.
Naročnik bo aktivno vključen pri izvajanju pogodbenega dela, kot bo opisano v
razpisni dokumentaciji.
Ta sklop del v okviru podprojekta Zemljiški kataster in kataster stavb bo trajal od
decembra 2001 do decembra 2002.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah
Mednarodne banke za obnovo in razvoj:

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Digitalizacija katastrskih načrtov
SMA_1.1D2_ICB3
Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni
razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 556,
dne 16. aprila 2001.
2. Republika Slovenija je pridobila posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) zaradi delnega pokrivanja
stroškov Projekta posodobitve evidentiranja
nepremičnin ter bo del posojila namenila
izplačilu obveznosti pogodbe za Izdelavo
digitalnih
katastrskih
načrtov,
SMA_1.1D2_ICB3. Posojilo je bilo pridobljeno 17. novembra 1999.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
digitalizacijo katastrskih načrtov. Ta sklop

Naročila in nabava v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj
ter kredita Mednarodne organizacije za razvoj. Javnega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na Geodetski upravi Republike Slovenije. Na navedenem naslovu si lahko
ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer
vsak delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na navedenem naslovu ob predložitvi pisnega zahtevka
in vplačilu nevračljivega zneska v višini 150
US$ (ali 250 US$ - vključuje stroške pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT (menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slovenije
na dan 16. julij 2001).
Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na
bančni žiro račun št.: 50100-845-62067,
(sklic številka: 18 25127-7130007)
– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – številka računa: 3010179231 56/995; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava
Republike Slovenije, id. štev. 78000-978
– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana,
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka
računa: 04095 625; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije,
id. štev. 78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno
dokumentacijo z letalsko pošto, domači
ponudniki pa jo bodo prejeli po običajni poti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na omenjeni naslov najkasneje do 28.
avgusta 2001 do 11. ure po lokalnem času.
Vse ponudbe morajo vsebovati tudi finančno
zavarovanje resnosti ponudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe v SIT ali v
protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Prepozno prispela ponudba bo zavrnjena. Odpiranje ponudb bo izvedeno takoj po
izteku roka za oddajo ponudb, 28. avgusta
2001, v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih strank, ki želijo spremljati odpiranje.
Odpiranje ponudb bo izvedeno na omenjenem naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Martina Učak, Zemljemerska ulica 12, konferenčna soba št.
P41, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.
+386 1 478 4922, faks +386 1 478 4822,
e-mail: rerm.pco@gov.si.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-52115
Special Procurement Notice
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization Project
Digitization of Cadastral Maps
SMA_1.1D2_ICB3
Loan No. IBRD 4498-0 SLO
1. This invitation for bids follows the updated general procurement notice for this
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project that appeared in Development Business, issue No. 556 of 16th April 2001.
2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to
meet the cost of the Real Estate Registration Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the contract for Digitization
of Cadastral Maps SMA_1.1D2_ICB3. The
loan was signed on November 17th, 1999.
3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now invites sealed bids from eligible bidders for
Digitization of Cadastral Maps. This subcomponent would, among other uses, support the development of the real estate taxation system, and land use monitoring system. This subcomponent would complete
the production of a Digital Cadastral Maps
in unified coordinate system.
This bid includes Digitization of Cadastral Maps of 580.000 parcels.
Digitization of Cadastral Maps includes
following general tasks :
Acquisition Phase :
a) Scanning of Cadastral Maps
b) Vectorization of Cadastral Maps
c) Control Plotting
d) Adjustment and Updating DCM Data
Transformation Phase :
a) Transformation
b) Harmonization of Boundaries.
The Purchaser will be actively involved
in work by performing contract work as will
be described in Bidding Documentation.
The duration of this slice of a subproject
Digitization of Cadastral Maps shall be from
December 2001 until December 2002.
4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, every working day,
from 8.00 am to 3.00 pm.
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of US$ 150
(or US$ 250 including mail services, if required) or equivalent amount in EUR or SIT
(exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on 16th July, 2001).
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro account number 50100-845-62067 (reference No. 1825127-7130007),
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB)
account
number:
3010179231 56/995 ; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. No. 78000-978
– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
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New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) account No. 04095 625 ; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. No. 78000-840.
The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
7. Bids must be delivered to the address
below by 11.00 am (local time) on 28th
August 2001. All bids must be accompanied by a bid security of a minimum 3 per
cent of the bid price. Late bids will be rejected. Bids will be opened immediately after the deadline for receipt of bids, 28th
August 2001, in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend
at the address below.
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Ms. Martina
Ucak, Zemljemerska ulica 12, conference
room P41, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, tel.
+386 1 478 4922, fax +386 1 478 4822,
e-mail rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping
Authority of The Republic of Slovenia
Ob-52116
Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Kataster stavb SMA_1.1D3_ICB3
Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni
razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 556,
dne 16. aprila 2001.
2. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu obveznosti pogodbe za vzpostavitev
Katastra stavb, SMA_1.1D3_ICB3. Posojilo je bilo pridobljeno 17. novembra 1999.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
vzpostavitev katastra stavb. Sklop med drugim podpira razvoj sistema obdavčenja in
vrednotenja nepremičnin, razvoj sistema
registracije stanovanj ter zajem in spremljanje rabe zemljišč. Aerotriangulacija fotogrametričnih blokov, ki je del podprojekta
»Zemljiški kataster in kataster stavb« (Izdelava digitalnih ortofoto načrtov), bo uporabljena za zajem podatkov o stavbah. Podatki bodo vsebovali poligon, ki predstavlja
obris strehe stavbe, enotni identifikator in
koordinate centroida stavbe. Enotni identifikator bo omogočil povezavo katastra stavb
z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot.
Javno naročilo zajema izvedbo fotogrametričnega zajema za 510.000 stavb.
Ta sklop del v okviru podprojekta Zemljiški kataster in kataster stavb bo trajal od
decembra 2001 do novembra 2002.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah
Mednarodne banke za obnovo in razvoj:
Naročila in nabava v času prejemanja poso-

jila Mednarodne banke za obnovo in razvoj
ter kredita Mednarodne organizacije za razvoj. Javnega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na Geodetski upravi Republike Slovenije. Na navedenem naslovu si lahko
ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer:
vsak delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na omenjenem naslovu ob predložitvi pisnega zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
100 US$ (ali 150 US$ - vključuje stroške
pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT
(menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slovenije na dan 16. julij 2001).
Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na
bančni žiro račun št.: 50100-845-62067
(sklic številka: 18 25127-7130007),
– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – številka računa: 3010179231 56/995; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava
Republike Slovenije, id. štev. 78000-978
– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana,
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka
računa: 04095 625; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije,
id. štev. 78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno
dokumentacijo z letalsko pošto, domači
ponudniki pa jo bodo prejeli po običajni poti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 28.
avgusta 2001 do 13. ure po lokalnem času.
Vse ponudbe morajo vsebovati tudi finančno
zavarovanje resnosti ponudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe. Prepozno
prispela ponudba bo zavrnjena. Odpiranje
ponudb bo izvedeno takoj po izteku roka za
oddajo ponudb, 28. avgusta 2001, v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih strank,
ki želijo spremljati odpiranje. Odpiranje
ponudb bo izvedeno na navedenem naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije,
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Martina Učak, Zemljemerska ulica 12, konferenčna soba št. P41, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 478 4922,
faks +386 1 478 4822, e-mail:
rerm.pco@gov.si
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-52118
Specific Procurement Notice
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization Project
Building Cadastre SMA_1.1D3_ICB3
Loan No. IBRD 4498-0 SLO
1. This invitation for bids follows the updated general procurement notice for this
project that appeared in Development Business, issue No.556 of 16 th April 2001.
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2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to
meet the cost of the Real Estate Registration Modernization Project, and it intends to
apply part of the proceeds of this loan to
payments under the contract for Building
Cadastre SMA_1.1D3_ICB3. The loan was
signed on November 17th, 1999.
3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now invites sealed bids from eligible bidders for
establishment of Building Cadastre. This
subcomponent would, among other uses,
support the development of the real estate
taxation system, the registration of apartments, and land use planning. Aerotriangulation of photogrammetrics blocks produced
under the Land Cadastre subcomponent
(Production of Digital Orthophoto Maps) will
be used for capturing data of buildings. It
will include the polygon representing the
circumference of the roof of the building, a
unique identifier, and coordinates of the
centroid of the building. The unique identifier would provide a link with the Land Cadastre and the Register of Spatial Units.
This bid includes photogrammetric acquisition of 510.000 buildings
The duration of this slice of a subproject
Building Cadastre shall be from December
2001 until November 2002.
4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, every working day,
from 8.00 am to 3.00 pm.
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of US$ 100
(or US$ 150 including mail services, if required) or equivalent amount in EUR or SIT
(exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on 16th July 2001).
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro account number 50100-845-62067 (reference no. 18 25127-7130007),
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB)
account
number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. No. 78000-978
– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) account No. 04095 625; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. No. 78000-840
The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
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7. Bids must be delivered to the address
below by 1.00 pm (local time) on 28th August 2001. All bids must be accompanied by
a bid security of a minimum 3 per cent of the
bid price. Late bids will be rejected. Bids will
be opened immediately after the deadline for
receipt of bids, on 28th August 2001, in the
presence of the bidders’ representatives who
choose to attend at the address below.
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Ms. Martina
Ucak, Zemljemerska ulica 12, conference
room P41, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, tel.
+386 1 478 4922, fax +386 1 478 4822,
e-mail: rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of The Republic of Slovenia
Št. 324-42/01
Ob-52033
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, objavlja na podlagi 4. člena Odredbe o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za
proračunsko leto 2001 (Ur. l. RS, št.
56/01) in Odredbe o spremembi odredbe
o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko
leto 2001 (Ur. l. RS, št. 58/01)
javni razpis
za sofinanciranje priprave
dokumentacije, registracije in kontrole
kmetijskih pridelkov oziroma živil
(proračunska postavka 6631 - politika
kakovosti na podlagi sprejetega
proračuna za leto 2001 ter Zakona
o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001)
v skupni višini sredstev do skupne
vrednosti 27,185.000 SIT
1. Sredstva so namenjena:
A) za sofinanciranje priprave dokumentacije in registracije kmetijskih pridelkov oziroma živil z geografskim poimenovanjem;
B) za sofinanciranje priprave dokumentacije kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda;
C) za sofinanciranje priprave dokumentacije in priznavanja imena “naravna mineralna voda“;
D) za sofinanciranje kontrole in optimizacije kmetijskih pridelkov oziroma živil z geografskim poimenovanjem ali tradicionalnega ugleda.
Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti.
Razpis ne velja za vino in izdelke iz vina.
Upravičenci za pridobitev sredstev iz tega člena so pravne osebe, fizične osebe,
društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze,
ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali
trgovinsko dejavnost oziroma storitve za
kmetijstvo s sedežem v Republiki Sloveniji.
Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, je
dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v
imenu in za račun upravičenca.
2. Vloga za namen pod točko A mora
vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, ki ga želijo zaščititi z geografskim poimenovanjem;

– kratek opis vsebine in pomena geografskega poimenovanja za kmetijski pridelek oziroma živilo;
– ime institucije in strokovnjakov, ki so
izdelali posamezne projekte;
– dokumentacijo iz 4. člena Pravilnika o
pogojih za uporabo označbe geografskega
poimenovanja za kmetijske pridelke oziroma živila (Ur. l. RS, št. 7/01);
– osnutek Pravilnika o uporabi geografskega poimenovanja za posamezni kmetijski pridelek oziroma živilo;
– višino zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– rok, do katerega bo vloga vložena na
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, oziroma potrdilo navedenega urada, da je vloga že vložena;
– izpolnjene obrazce (obrazec za prijavo na javni razpis, podatki o subjektu, obrazec za zahtevek za posamezen namen in
izjava pravne ali fizične osebe, da se strinja
z razpisanimi pogoji). Dvigne se jih na
MKGP.
Dokumentacija, ki je predmet sofinanciranja pod točko A, je naslednja:
– tehnološke osnove, po katerih se izdelek izdeluje, in ki zagotavljajo konstantno
in prepoznavno kakovost ter zagotavljajo
možnost kontrole;
– opis surovine ter določitev značilnih
fizikalnih, kemičnih, mikrobioloških in organoleptičnih značilnosti;
– pravilnik o označevanju in rabi označbe
porekla blaga ter načinu kontrole kakovosti;
Vloga za namen pod točko B mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, ki ga želijo zaščititi z označbo tradicionalnega ugleda;
– kratek opis vsebine in pomena zaščite
tradicionalnega ugleda za kmetijski pridelek
oziroma živilo;
– ime institucije in strokovnjakov, ki so
izdelali posamezne projekte;
– dokumentacijo (priloge) iz 4. člena Pravilnika o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 56/01);
– osnutek pravilnika o uporabi označbe
tradicionalnega ugleda za posamezni kmetijski pridelek oziroma živilo
– višino zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– izpolnjene obrazce (obrazec za prijavo na javni razpis, podatki o subjektu, obrazec za zahtevek za posamezen namen in
izjava pravne ali fizične osebe, da se strinja
z razpisanimi pogoji). Dvigne se jih na
MKGP.
Dokumentacija, ki je predmet sofinanciranja pod točko B, je naslednja:
– tehnološke osnove, po katerih se izdelek izdeluje, in ki zagotavljajo konstantno
in prepoznavno kakovost ter zagotavljajo
možnost kontrole;
– opis surovine ter določitev značilnih
fizikalnih, kemičnih, mikrobioloških in organoleptičnih značilnosti;
– Pravilnik o označevanju in rabi označbe tradicionalnega ugleda.
Vloga za namen pod točko C mora vsebovati:
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– ime oziroma izvir naravne mineralne
vode;
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– naziv institucije in imena strokovnjakov,
ki so vršili ocenjevanje, vzorčenje in analize;
– dokazila o ocenjevanju, vzorčenju in
analiziranju;
– višino zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– izpolnjene obrazce (obrazec za prijavo
na javni razpis, podatki o subjektu, obrazec
za zahtevek za posamezen namen in izjava
pravne ali fizične osebe, da se strinja z razpisanimi pogoji). Dvigne se jih na MKGP.
Sredstva pod točko C so namenjena za:
– geološke in hidrološke analize;
– fizikalne in fizikalno–kemijske analize;
– kemijske analize;
– mikrobiološke analize;
– ostale analize, predpisane s Pravilnikom o naravni mineralni vodi in izvirski vodi.
Vloga za namen pod točko D mora vsebovati:
– ime in opis kmetijskega pridelka oziroma živila z enim od geografskih poimenovanj;
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– dokazilo o registrirani označbi porekla
blaga ali geografskega poimenovanja za
kmetijske pridelke in živila, razen za tradicionalni ugled;
– naziv institucije in imena strokovnjakov,
ki so vršili ocenjevanje, vzorčenje in analize;
– program vzorčenja, ocenjevanja in
analiziranja;
– dokazila o ocenjevanju, vzorčenju in
analiziranju;
– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– izpolnjene obrazce (obrazec za prijavo
na javni razpis, podatki o subjektu, obrazec
za zahtevek za posamezen namen in izjava
pravne ali fizične osebe, da se strinja z razpisanimi pogoji). Dvigne se jih na MKGP.
Sredstva pod točko D so namenjena za:
– sofinanciranje plačil vzorčenja, ocenjevanja, preverjanja skladnosti s predpisanimi
zahtevami in optimizacije proizvodnje.
3. Merila za izbor:
– strokovno in kakovostno pripravljeni
projekti (1-10 točk);
– projekti, ki združujejo interes čim večjega števila proizvajalcev, povezanih v različne organizacijske oblike (1-15 točk);
– projekti nacionalnega značaja (1-30
točk);
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk).
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk.
4. Pisne vloge za razpis se pošljejo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana v
zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno
“Ne odpiraj - javni razpis - posebni kmetijski
pridelki in živila“ z navedbo točke, za katero
se prijavljajo (A, B, C ali D). Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vključno
do 30. 8. 2001.
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Nepopolne in prepozne vloge se zavržejo, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih napak.
Kot očitna napaka se šteje:
a) pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu vlagatelja oziroma upravičenca;
– nosilcu dejavnosti (ime in priimek oziroma EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, naslov ali številka bančnega
računa);
b) neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih evidenc.
Nepopolne vloge iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec ali vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva o dopolnitvi. Če
vloge upravičenec v določenem roku ne dopolni, se ta s sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrže.
Zoper odločbo ministra je možen upravni spor.
5. Javno odpiranje vlog bo 6. 9. 2000
ob 10. uri v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, v Ljubljani. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenci so dolžni priložiti vlogi tudi
dokazilo o registraciji, staro največ 2 meseca.
6. Rok dokončanja del je 29. 10. 2001.
7. Minister z odločbo odloči o vloženih
zahtevkih (vlogah) v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
8. Dodatne informacije o razpisu posreduje dr. Lucijan Cencič na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26,
e-pošta:
lucijan.cencic@gov.si
9. Razpisna dokumentacija se dvigne na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v
tajništvu Sektorja za prehrano, soba 601,
tel.: 01/478-91-26.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-09-1/01
Ob-52034
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 3. člena Odredbe o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001 (Ur. l. RS, št. 56/01) objavlja
javni razpis
za usposobitev uradnih preskusnih
laboratorijev za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil
z izboljšanjem sistema kakovosti in
uvedbo postopkov za izvajanje
preskušanja po priznanih preskusnih
metodah (proračunska postavka 6631
- Politika kakovosti na podlagi
sprejetega proračuna za leto 2001 ter
Zakona
o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001)
v skupni višini sredstev do skupne
vrednosti 42,000.000 SIT
1. Sredstva so namenjena: sofinanciranju izboljšanja sistema kakovosti v smislu
priprave za pridobitev akreditacije za preskušanje vsaj dveh skupin živil ali pa vsaj
ene skupine živil in vsaj ene skupine kme-

tijskih pridelkov uradnih preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil. Sofinanciranje vključuje izboljšanje sistema kakovosti, ki med drugim obsega pripravo
splošnih dokumentov za pridobitev akreditacije in uvedbo postopkov za izvajanje preskušanja po priznanih preskusnih metodah
za preskušanje vsaj ene skupine kmetijskih pridelkov in vsaj ene skupine živil ali
vsaj dveh različnih skupin živil, za katere
se laboratorij prijavlja. Pri dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu se upoštevajo obstoječa imenovanja oziroma pooblastila oziroma določitve. Upravičenci, ki
imajo imenovanja oziroma pooblastila oziroma določitve le na podlagi zakonodaje s
področja dela Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, so upravičeni do
največ 5,000.000 SIT, drugi upravičenci,
ki imajo imenovanja oziroma pooblastila
oziroma določitve tudi s področja dela drugih ministrstev pa do največ 2,500.000
SIT. Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti.
Predmet sofinanciranja je delno povračilo stroškov strokovnih nalog vodje kakovosti in osebja na podlagi dokazil o opravljenem delu in izboljšanem poslovniku kakovosti ter izdelavi standardnih operacijskih
postopkov (v nadaljevanju SOP-ov). Ta dokazila so:
– dopolnjen oziroma izboljšan poslovnik
kakovosti;
– vsaj pet različnih SOP-ov, ki podpirajo
vzpostavitev sistema kakovosti;
– vsaj pet SOP-ov za uvedene evropske/mednarodno priznane preskusne metode za parametre za ugotavljanje kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki med
drugim vsebujejo podatke in način ugotavljanja npr. selektivnosti, specifičnosti, območja merjenja, linearnosti, meje zaznavnosti, meje določevanja, merilne negotovosti,
ponovljivosti, obnovljivosti, točnosti posamezne metode;
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju vodje kakovosti in osebja za področje in
obdobje, ki je predmet razpisa;
– poročilo o strokovnem delu vodje kakovosti na področju izboljšanja sistema kakovosti, ki obsega tudi naslednje naloge:
– spremljanje zahtev in standardov s
področja akreditacije in skrb za izpolnjevanje teh;
– spremljanje in nadziranje delovanja
sistema kakovosti ter vse spremljajoče dokumentacije v skladu s poslovnikom kakovosti;
– planiranje, priprava in vodenje pregledov sistema kakovosti s strani vodstva,
priprava poročil in skrb za izvajanje ukrepov
vezanih na ugotovitve teh pregledov;
– načrtovanje, priprava in vodenje internih presoj, priprava poročil o internih presojah
ter skrb za izvajanje korektivnih ukrepov;
– zagotavljanje izvajanja laboratorijskih preskusov na mednarodno primerljivem
nivoju (SOP-i, kalibracija instrumentov, medlaboratorijski preskusi,…);
– postavitev informacijskega sistema
v laboratoriju, ki omogoča učinkovito podporo preskušanju;
– vodenje potrebnih postopkov in priprava dokumentacije ter vlog v času preso-
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je laboratorija s strani akreditacijske službe
do pridobitve akreditacijske listine;
– priprava poročil o pregledih s strani
akreditacijske službe ter zapisov o morebitnih korektivnih aktivnostih.
Uvedene (prijavljene) preskusne metode
ne smejo biti predmet predhodnih sofinanciranj tukajšnjega ministrstva.
Na razpis se lahko javijo organizacije za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil (preskusni laboratoriji, ki so s
strani ministrstev imenovani oziroma določeni oziroma pooblaščeni za izvajanje kontrole) s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Vloga mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejavnosti star največ dva meseca;
– navedbo vseh obstoječih imenovanj
oziroma pooblastil oziroma določitev z navedbo pristojnega ministrstva;
– dokazilo o zaposlenem strokovnjaku,
ki ima imenovanje za vodjo kakovosti;
– navedbo časovnega poteka aktivnosti
za pridobitev akreditacije, obstoječo verzijo
poslovnika kakovosti, potrdilo o začetku postopka pridobitve akreditacije za področje
kmetijskih pridelkov in živil pri pristojni akreditacijski službi;
– navedbo in dokazila o sodelovanju v
medlaboratorijskih primerjalnih preskusih;
– navedbo vsaj petih različnih SOP-ov,
ki podpirajo vzpostavitev sistema kakovosti
(npr.: za postopke in navodila, uporabo statističnih metod, uporabo laboratorijske opreme, …);
– navedbo vsaj dveh skupin živil ali pa
vsaj ene skupine živil in vsaj ene skupine
kmetijskih pridelkov, za katere se laboratorij prijavlja;
– navedbo vsaj petih različnih parametrov
za ugotavljanje kakovosti iz prijavljenih skupin
kmetijskih pridelkov oziroma živil, za katere
bo laboratorij uvedel metode po priznanih
evropskih preskusnih metodah, če pa teh ni
pa po priznanih mednarodnih metodah;
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju vodje kakovosti in osebja za področje
dela, ki je predmet razpisa;
– program aktivnosti strokovnih nalog vodje kakovosti in osebja s področja razpisa;
– višino zaprošenih sredstev - finančna
konstrukcija;
– izpolnjen obrazec (dvigne se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).
3. Merila za izbor:
– upravičenci, ki so glede na potek aktivnosti bližje pridobitvi akreditacije (do 10
točk),
– upravičenci, ki sodelujejo v več medlaboratorijskih primerjalnih preskusih (do
5 točk),
– upravičenci, ki bodo pripravili večje
število SOP-ov za vzpostavitev sistema kakovosti, vendar ne manj kot pet (do 5 točk),
– upravičenci, ki bodo uvajali zahtevnejše preskusne metode in za večje število
različnih parametrov, vendar ne za manj kot
pet (do 10 točk),
– pravilno citirane priznane evropske preskusne metode za kakovostne parametre,
če pa teh ni pa priznane mednarodne metode, ki jih bo upravičenec uvajal (do 5 točk),
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– upravičenci z večjim številom dokazil o
strokovnem izpopolnjevanju vodje kakovosti in osebja za področje dela, ki je predmet
razpisa (do 5 točk),
– projekti z več strokovnimi aktivnostmi
vodje kakovosti in osebja s področja razpisa (do 5 točk),
– projekti z nižjo oceno stroškov za strokovno delo vodje kakovosti in drugih strokovnih nalog, ki so predmet razpisa (do 10
točk),
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (do 5
točk).
4. Pisne vloge za razpis se pošljejo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana v
zaprtih ovojnicah na katerih je označeno
“Ne odpiraj – javni razpis – sistem kakovosti
v laboratoriju“, na hrbtni strani pa mora biti
naveden poln naslov ponudnika. Upoštevali
bomo vloge, ki bodo prispele na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do
vključno 28. 8. 2001.
Nepopolne in prepozne vloge se zavržejo, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih napak.
Kot očitna napaka se šteje:
a) pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu vlagatelja oziroma upravičenca,
– nosilcu dejavnosti (ime in priimek oziroma naziv, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka, naslov ali številka bančnega računa);
b) neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih evidenc.
Nepopolne vloge iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec oziroma vlagatelj dopolni
v roku 8 dni po prejemu poziva o dopolnitvi.
Če vloge upravičenec v določenem roku ne
dopolni oziroma jo dopolni neustrezno, se
ta s sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrže.
Zoper odločbo ministra je možen upravni spor.
5. Javno odpiranje vlog bo 30. 8. 2001,
ob 10. uri, v sobi 627 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58 v Ljubljani. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. Rok dokončanja del je 29. 10. 2001.
7. Minister z odločbo odloči o vloženih
zahtevkih (vlogah) v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.
8. Dodatne informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo posredujejo v sektorju
za prehrano tel.: 01/478-91-09, vsak delavnik med 9. in 10. uro.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-51958
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00), Akcijskega programa
zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in
2001, programa dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leti 2000 in
2001 ter Projekta uvajanja vavčerskega sistema, objavlja Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG), Dunajska 156,
Ljubljana,

javni razpis
za izbor izvajalcev vavčerskega
sistema svetovanja v okviru programa
pospeševanja podjetništva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor izvajalcev vavčerskega sistema svetovanja v okviru programa pospeševanja podjetništva. Izbrani izvajalci bodo pri izvajanju sistema sledili projektu “Razvoj in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic
(vavčerski sistem)“ in izkušnjam pilotnih centrov.
Izbrani izvajalci bodo opravljali naslednje
naloge:
a) Priprava na izvajanje:
– zagotavljanje kadrovskih, prostorskih,
informacijskih, finančnih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev,
– promocija na lokalni in regionalni ravni,
– drugo,
b) Izvajanje:
– vzpostavljanje prvega stika s potencialnimi svetovanci,
– informiranje svetovancev o sistemu in
uvodni svetovalni intervju ter priprava poročila,
– sklepanje pogodb s svetovanci o svetovanju in usposabljanju,
– ugotavljanje upravičenosti svetovancev
do posameznih oblik svetovanja/usposabljanja,
– izdaja napotnic,
– opravljanje nalog, vezanih na plačila
svetovalcem za opravljeno svetovalno storitev / usposabljanje (izdaja računov oziroma
zahtevkov),
– vodenje evidence celotne dokumentacije,
– poročanje o izvedenih aktivnostih,
– drugo.
Kratek povzetek projekta je sestavni del
razpisne dokumentacije. Celotni projekt
“Razvoj in izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic (vavčerski sistem)“ je na vpogled na sedežu
PCMG oziroma je dostopen na spletni strani PCMG – www.pcmg.si.
2. Pogoji za sodelovanje
Na javni razpis se lahko prijavijo:
1. regionalne razvojne agencije oziroma centri, ki so vpisani v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Agenciji Republike
Slovenije za regionalni razvoj, in so člani
Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo,
2. regionalne razvojne agencije oziroma centri, ki so v postopku vpisa v evidenco
regionalnih razvojnih agencij pri Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj, in so
člani Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo,
3. lokalni podjetniški centri, ki so člani Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prostorski pogoji in informacijska podpora: predlagatelj vloge iz točke 1 in 2 prejšnjega odstavka mora razpolagati vsaj s
70 m2, predlagatelj vloge iz točke 3 prejšnjega odstavka pa vsaj s 35 m2 prostorov
na ustrezni lokaciji z osnovno pisarniško in
računalniško opremo in vsemi komunikacijami za hitro poslovanje (internet, elektron-
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ska pošta), razpolagati mora tudi z ustreznimi prostori za izvajanje izobraževanj;
– kadrovski pogoji: predlagatelj vloge
mora zaposlovati najmanj enega človeka,
ki ima opravljen strokovni izpit Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
na področju zaposlovanja in zavarovanja
za primer brezposelnosti (66.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 69/98)) in preizkus strokovnega znanja iz splošnega podjetniškega svetovanja na podlagi javnega
razpisa za izbor svetovalcev za svetovanje
v okviru programa pospeševanja podjetništva v sistemu svetovanja na podlagi napotnic – vavčerski sistem (Ur. l. RS, št.
108/00).
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi tiste
institucije iz točk 1, 2 in 3 pogojev za sodelovanje, ki ob prijavi na razpis ne izpolnjujejo kadrovskih pogojev. Ti predlagatelji vlog
morajo kadrovski pogoj izpolniti najkasneje
do 31. 12. 2001. Kolikor navedenega pogoja v danem roku ne bodo izpolnili, ne
bodo mogli pristopiti k podpisu triletne pogodbe med PCMG in izvajalcem.
Vsakemu izbranemu izvajalcu bo PCMG
za pripravo na izvajanje zagotovil 1,000.000
SIT.
3. Merila za preverjanje usposobljenosti
Razpisovalec bo glede na zahtevnost
projekta preveril usposobljenost predlagateljev vlog. Za vsakega posameznega predlagatelja vloge bo izdelal oceno o izpolnjevanju pogojev iz točke 2 tega razpisa. Izdelane ocene bodo predstavljale podlago za
odločitev o izbiri izvajalcev.
4. Način prijave
Predlagatelji vlog se na razpis prijavijo
na obrazcu “Prijava na javni razpis za izbor
izvajalcev“. Prijavnemu obrazcu morajo biti
priloženi:
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o registraciji,
– sklep o vpisu v evidenco regionalnih
razvojnih agencij pri Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj oziroma potrdilo,
iz katerega je razvidno, da je predlagatelj
vloge v postopku vpisa,
– potrdilo o članstvu v Pospeševalni mreži za malo gospodarstvo,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ZRSZ,
– potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnega znanja iz splošnega podjetniškega
svetovanja,
– poslovni načrt za obdobje 2001 do
2003, ki zajema naslednje postavke:
· cilji,
· načrtovane aktivnosti,
· raziskava in analiza trga,
· načrt zagotavljanja pokritosti statistične
regije z izvajanjem sistema,
· finančni načrt izvajanja sistema,
· kadri,
· ocena tveganj in problemov pri izvajanju sistema,
· terminski načrt, ki ga je potrebno pripraviti ločeno za obdobje do 31. 12. 2001
in za leti 2002 in 2003,
· načrt izvajanja sistema za ciljno skupino brezposelnih oseb.
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Predlagatelji vlog morajo poslovni načrt
pripraviti skladno z vzorcem poslovnega načrta, ki je del razpisne dokumentacije. Posamezni deli poslovnega načrta, ki so podrobneje opredeljeni v vzorcu poslovnega
načrta, morajo biti med predlagatelji vlog iz
iste statistične regije vsebinsko usklajeni,
predvsem z vidika zagotavljanja pokritosti
statistične regije z izvajanjem sistema. Pri
pripravi poslovnih načrtov bosta predlagateljem vlog na vpogled tudi poslovna načrta
pilotnih centrov, ki se nahajata na sedežu
PCMG, Dunajska 156, Ljubljana.
Razpisna komisija bo obravnavala samo
popolne vloge, prejete na naslov: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, in sicer po pošti ali osebno v tajništvu. Vloge morajo biti v zaprti
ovojnici vidno označene z napisom “Prijava
na javni razpis za izbor izvajalcev vavčerskega sistema svetovanja – Ne odpiraj“.
Nepravilno poslanih ali napačno označenih vlog komisija ne bo obravnavala.
5. Razpisni roki in odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo v petek, 17. avgusta 2001, v prostorih PCMG, Dunajska
156, Ljubljana, kjer bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na PCMG do vključno
četrtka, 16. avgusta 2001, do 14. ure.
Drugo odpiranje vlog bo v petek,
12. oktobra 2001, v prostorih PCMG, Dunajska 156, Ljubljana, kjer bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na PCMG do
vključno četrtka, 11. oktobra 2001, do
14. ure.
Tretje in zadnje odpiranje vlog bo v petek, 14. decembra 2001, v prostorih PCMG,
Dunajska 156, Ljubljana, kjer bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na PCMG do
vključno četrtka, 13. decembra 2001, do
14. ure.
6. Obveščanje o izboru
PCMG bo odločitev o izbiri izvajalcev
predlagateljem vlog posredoval najkasneje
v 30 dneh, šteto od datuma odpiranja vlog.
7. Datum odpošiljatve v Uradni list Republike Slovenije
Razpisovalec je zahtevo za objavo javnega razpisa poslal v Uradni list Republike
Slovenije v petek, dne 6. 7. 2001.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Prijavne obrazce, vzorec poslovnega načrta in kratek povzetek projekta “Razvoj in
izvedba sistema subvencioniranega svetovanja na podlagi napotnic (vavčerski sistem)“
lahko dobite na Pospeševalnem centru za
malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, telefon (01) 589 18 70, 589 18 87,
oziroma na spletnih straneh na naslovu
www.pcmg.si. Poslovna načrta pilotnih centrov, ki bosta predlagateljem vlog na vpogled pri pripravi poslovnih načrtov, se nahajata na sedežu PCMG, Dunajska 156, Ljubljana. Kontaktna oseba za razpis je Vesna
Petričevič, telefon (01) 589 18 87.
Pospeševalni center
za malo gospodarstvo (PCMG)
Št. 323-01/01
Ob-51993
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona

o veterinarstvu (Zvet – Uradni list RS, št.
33/01)
javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje
javne veterinarske službe na območju
občine Ormož.
I. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 56-58.
II. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe:
A) izvajanje dejavnosti javne veterinarske
službe:
1. izdajanje potrdil o zdravstvenem stanju živali,
2. izdajanje zdravstvenih spričeval,
3. osemenjevanje;
B) izvajanje letne odredbe o izvajanju
preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter
drugih preiskav.
III. Pogoji za pridobitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavijo verificirane zasebne veterinarske organizacije, ki
lahko opravljajo dejavnosti javne veterinarske službe, ki zagotavljajo dežurstvo in stalno pripravljenost. Koncesionirano dejavnost
samostojno izvajajo veterinarji z opravljenim
strokovnim izpitom, posamezna veterinarska opravila pa veterinarski pomočniki.
IV. Obveznosti koncesionarja:
– 24 urno izvajanje koncesionirane veterinarske dejavnosti za območje s koncesijsko pogodbo,
– vsakodnevno zagotavljanje osemenjevanja.
V. Koncesijsko razmerje se sklene do
leta 2009.
Rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VI. Prijavi je treba priložiti:
a) odločbo o verifikaciji in dovoljenje za
opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti;
b) ime in priimek veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni za polni delovni čas v veterinarski organizaciji;
c) dokazila o izpolnjevanju pogojev strokovne izobrazbe (o končani izobrazbi in
opravljenem strokovnem izpitu);
d) zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po Zakonu o gospodarskih družbah, oziroma priložiti overjeni
priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki.
VII. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj pošlje ali osebno prinese prijavo skupaj z zahtevanimi prilogami in z oznako “Ne odpiraj“ – javni razpis – koncesija za
opravljanje dejavnosti javne veterinarske
službe, v zaprti ovojnici, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarsko upravo Republike Slovenije, Dunajska 56-58, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora na ta naslov prispeti do vključno dne 23. 7. 2001 do
14. ure.
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Prepozno dospele ali nepopolne prijave
bodo zavržene.
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VIII. Odpiranje prispelih prijav bo dne
27. 7. 2001 ob 10. uri v sejni sobi VURS,
Ljubljana, Parmova 53, II. nadstropje.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči
prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja,
če imajo pisno pooblastilo.
IX. Merila za izbor koncesionarja:
– strokovnost in vestnost pri dosedanjem opravljanju veterinarske dejavnosti;
– upoštevanje predpisov pri dosedanjem delu;
– za stranke ugodnejša razporeditev delovnega časa (sprejem naročil in izvajanje
osemenjevanja);
– za stranke ugodnejša dostopnost do
koncesionarjeve ambulante.
X. O izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
prispelih prijav.
XI. Podrobnejše informacije dobite pri
Tatjani Obal, tel. 300 13 00.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 414-10-153/2001
Ob-52080
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01) Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
turističnih društev v Občini Črnomelj
za leto 2001
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
turističnih društev v občini Črnomelj za leto
2001 z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične
dejavnosti.
Občina Črnomelj bo sofinancirala programe društev, ki so se bili realizirani v letu
2000/2001 v času od 1. 1. 2000 do
31. 9. 2001.
II. Upravičenci po tem razpisu: na razpis
se lahko prijavijo turistična in druga društva
ter njihove zveze na območju občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost je turistična
dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju občine
Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti
na področju turizma;
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– da redno – letno dostavljajo občini
podatke o članstvu, poročilo o realizaciji
programov, načrt aktivnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je 1,000.000 SIT
na proračunski postavki 4120 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – Turistična društva. Sredstva se dodelijo na
osnovi meril, ki so sestavni del tega razpisa.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se
izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1
točkujejo. Vrednost točke se izračuna tako,
da se razpoložljivi znesek deli z maksimalno
vsoto točk. Z vrednostjo točke pomnožimo
število priznanih točk posameznemu društvu.
Vrednost posameznih programov:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena – do
30 točk,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma – do 40 točk,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja –
do 100 točk,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena – do 150 točk,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka – do 20 točk,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma – do 50
točk,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti – do 150 točk,
– ostalo – do 10 točk.
VI. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga vlagatelji dobijo na sedežu
Občine Črnomelj z osnovnimi podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva, število članov društva, žiro račun društva, ime
in priimek odgovorne osebe društva, kontaktno osebo in telefon;
b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa;
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov financiranja,
d) terminski plan izvajanja programa.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2000 in
plan dela za leto 2001,
– poročilo o delu društva v obdobju od
1. 1. 2000 do 30. 9. 2001,
– finančno poročilo za leto 2000,
– finančni načrt za program dela društva
za leto 2001,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po programu v obdobju od 1. 1. 2000 do 30. 9.
2001.
Naknadno zahtevana dokumentacija
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le ta
še ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;

– končni obračun letnega programa za
obravnavano obdobje.
VI. Obravnava zahtevkov:
1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge komisija, ki jo imenuje na osnovi
pravilnika župan.
2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na
osnovi pravočasno oddanega in popolnega
zahtevka ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi,
neutemeljeni pa zavrnjeni.
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VIII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 30. 9. 2001, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj
javni razpis – turistični programi društev«.
Odpiranje prispelih zahtevkov bo v četrtek, 4. 10. 2001.
Odpiranje zahtevkov ni javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi
vloge pisno obveščeni s sklepom župana v
roku 30 dni po izteku razpisnega roka.
Razpis začne veljati naslednji dan po tej
objavi.
X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8. do
9. ure, na tel.: 07/30-61-100. Kontaktna
oseba je Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Ob-52114
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS,
št. 32/01), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01), Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik
in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni
list RS, št. 61/00) ter Programa ukrepov za
razvojno prestrukturiranje regije in Izvedbe
Programa ukrepov za razreševanje specifičnih problemov regije zaradi postopnega zapiranja RTH in razvojnega prestrukturiranja
Zasavja-program porabe sredstev v letu
2001 (sprejeto na 33. seji Vlade RS dne
21. 6. 2001) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje investicij na območju
občin: Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Trbovlje in Zagorje ob Savi
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
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2. Podatki o razpisu
a) Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami.
b) Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba
bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje, tehnološko razvojne programe, spodbujanje razvoja Zasavske regije.
c) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa predstavljajo investicije v osnovna sredstva pri postavitvi
novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki
pomeni temeljito spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije,
diverzifikacije ali modernizacije).
Investicije v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi
se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko
predmet tega javnega razpisa, razen če proizvodni obrat pripada podjetju v težavah.
d) Višina javnega razpisa
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša
120,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6521 Razvojno prestrukturiranje zasavske regije proračuna RS
za leto 2001. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 3. c) točke
tega razpisa, vendar ne bo mogla preseči
40% upravičenih stroškov posameznega
projekta oziroma 55% upravičenih stroškov,
če gre za mala ali srednje velika podjetja.
e) Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje
Prejemnik sredstev mora do 15. 11.
2001 izstaviti zahtevek za sofinanciranje,
skupaj z zahtevanimi prilogami.
3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki:
– ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
45/01),
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije in
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik mora realizirati investicijo in odpreti
nova delovna mesta na območju občin: Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj 5 novih delovnih mest v obdobju treh
let od podpisa pogodbe in katerih celotna
investicijska vrednost presega 20 mio SIT.
Za dodelitev spodbud lahko upravičenci
kandidirajo tudi za ustanavljanje ali širitev
razvojno raziskovalnih oddelkov, pri katerih
celotna investicijska vrednost presega 5 mio
SIT in v okviru katerih bodo v obdobju treh
let od podpisa pogodbe odprti najmanj 2
novi delovni mesti.
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Nova delovna mesta morajo biti odprta
v 3 letih po podpisu pogodbe ob upoštevanju kriterija novih delovnih mest, ki se ugotavlja na podlagi dodatnih delovnih mest v
primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju. Nova delovna mesta morajo biti odprta na območju občin: Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje
ali Zagorje ob Savi vsaj 5 let.
Podrobnejši pogoji so definirani v razpisni dokumentaciji.
b) Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški priprave ustreznih študij in projektov ⇒ do 40% (55% v primeru, da gre za
mala ali srednje velika podjetja) izkazanih
stroškov,
– nakup, komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča ⇒ do 40% (55% v
primeru, da gre za mala ali srednjevelika
podjetja) izkazanih stroškov,
– gradnja/nakup objektov ⇒ do 40%
(55% v primeru, da gre za mala ali srednjevelika podjetja) izkazanih stroškov,
– nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,…) ⇒ do
40% (55% v primeru, da gre za mala ali
srednjevelika podjetja) izkazanih stroškov
(samo za nove stroje in opremo).
Upravičenci morajo prispevati lastna finančna sredstva najmanj v višini 25% vrednosti investicije.
Maksimalna višina pomoči je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
c) Merila za izbiro projektov
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo investicijski projekti,
ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za
ugotavljanje učinkov investicije.
Merilo
Reference investitorja
20 točk
Število novih delovnih mest 20 točk
Vpliv na okolje
15 točk
Trajnostna naravnanost
investicije
15 točk
5 Delež visokih tehnologij
v investicijskem projektu
20 točk
6 Razvojni učinki projekta
v občinah z razvojnimi problemi 10 točk
Skupaj:
100 točk
Merila za izbor projektov so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev
Pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev bo izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: prejemnik) podpisal z ministrstvom.
Prejemniku se s pogodbo dodelijo nepovratna sredstva v odvisnosti od razpoložljivih proračunskih sredstev in sorazmerno
s številom na novo odprtih delovnih mest in
glede na zadovoljevanje kriterijev iz 3 c)
točke tega razpisa.
S pogodbo ministrstvo in prejemnik podrobneje opredelita način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta,
za katerega so bila dodeljena sredstva in
postopek nadzora ministrstva nad porabo
sredstev.
1
2
3
4

V svojih rednih poročilih o izvajanju projekta mora prejemnik natančno poročati o
stimulativnih učinkih, ki jih ima dodeljena
razvojna pomoč.
Prejemnik mora ministrstvu omogočiti
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
V primeru da ministrstvo ugotovi, da se
sredstva uporabljajo nenamensko, ministrstvo prekine nadaljnje izplačevanje sredstev
in zahteva vrnitev vseh izplačanih sredstev
vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru da pri izvajanju projekta, za
katerega so dodeljena nepovratna sredstva,
pride do sprememb, je prejemnik dolžan v
roku 15 dni o tej spremembi obvestiti ministrstvo, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko.
5. Zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za razvoj d.o.o.,
Cesta zmage 35b, Zagorje ob Savi (tel.
03/566-8333, faks 03/566-8330, e-mail:
rcr@siol.net) vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Kontaktni osebi sta mag. Mojca
Šteblaj, svetovalka Vlade na Agenciji RS za
regionalni razvoj (tel. 01-478-37-63, faks
431-33-60, e-mail: mojca.steblaj@gov.si) in
Romana Butolen na Regionalnem centru za
razvoj.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu www.sigov.si/arr
6. Prijava in razpisni rok
Javni razpis je odprt do 3. 9. 2001 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Agencija RS za razvoj,
Kotnikova 28/V, 1000 Ljubljana ne glede
na vrsto prenosa pošiljke, od objave do
vključno 13. 8. 2001 oziroma do vključno
3. 9. 2001 do 12. ure (velja poštni žig do
vključno 13. 8. 2001 oziroma do vključno
3. 9. 2001) ali oddaja v tajništvo Ministrstva
za gospodarstvo, Agencija RS za razvoj,
Kotnikova 28, Ljubljana najkasneje do
13. 8. 2001 oziroma do 3. 9. 2001 do
12. ure) v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – investicije v Zasavju« in s
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih
tolarjih (SIT).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala dvakrat. Prvo odpiranje vlog bo 16. 8. 2001, drugo odpiranje
pa 6. 9. 2001.
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge,
da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo,
se zavržejo.
8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni
najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-51942
Razpis
za izvajanje vrtalno-razstreljevalnih del,
drobljenje in sejanje materiala v
kamnolomu Visoko nad Škofjo Loko
Investitor: SGP Tehnik, d.d., Škofja Loka, Stara cesta 2, Škofja Loka.
Predmet razpisa: vrtanje in razstreljevanje v kamnolomu Visoko. Predviden obseg
del znaša 80.000 m3 letno. Razdrobljenost
odstreljenega materiala mora biti do velikosti zrn 0–30 cm. Cena mora vsebovati naslednje postavke:
1. vrtanje in miniranje po m3 v raščenem
terenu,
2. predsejevanje in drobljenje frakcije do
0–60 mm cena za m3,
3. nalaganje na kamione cena za m3,
4. sejanje plavine 0–60 na frakcije 0–
16 mm, 0–32 mm, 16–60 mm in 32–60
mm,
5. prevoz materiala na razdaljo 15 km.
Plačilni pogoji 75 dni po prejetju fakture.
Obračun je mesečen. Možnost kompenzacije. Veljavnost ponudbe 60 dni.
Ponudbe pošljite na gornji naslov v roke
Franceta Mohoriču, u.d.i.g. Za pojasnila
pokličite na mobitel 041/321-056.
Vse ostale podrobnosti bi določili naknadno s pogodbo.
K ponudbi navedite rok v katerem lahko
začnete z izvajanjem razpisanih del.
SGP Tehnik, d.d., Škofja Loka

Javne dražbe
Ob-51959
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01) in sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 361-02/2001-3 z dne 28. 6.
2001 razpisuje Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška
16 v imenu in za račun Republike Slovenije
javno dražbo
za oddajo poslovnih prostorov Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet,
ekspoziture Lenart v Slovenskih
Goricah s prevzemom minimalnega
števila delavcev
1. Predmet javne dražbe je oddaja v najem poslovnih prostorov v Lenartu v Slovenskih Goricah, s katerimi upravlja in jih uporablja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: Agencija), s pogojem prevzema minimalnega števila
delavcev Agencije ter v skladu z Načrtom
oddaje v najem oziroma prodaje poslovnih
prostorov Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, ekspoziture Lenart v Slovenskih Goricah (v nadaljevanju: Načrt). Načrt je sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Poslovni prostori, ki so predmet javne
dražbe, se nahajajo v poslovnem objektu
Agencije, ekspoziture Lenart v Slovenskih
Goricah, Partizanska 1.
3. Pogoj za oddajo poslovnih prostorov
v najem je prevzem minimalnega števila delavcev Agencije v delovno razmerje za nedoločen čas, s prepovedjo odpovedi delov-
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nega razmerja brez krivdnih razlogov na strani delavcev pred iztekom 3 let po sklenitvi
pogodb o zaposlitvi. Minimalno število delavcev za prevzem je razvidno iz Načrta.
Oddaja poslovnih prostorov v najem in
prevzem delavcev Agencije se opravi postopno, v skladu s prevzemanjem plačilnega prometa od Agencije.
O postopni oddaji poslovnih prostorov v
najem se med Agencijo in najemnikom sklenejo aneksi k najemni pogodbi.
4. Dražitelj, ki prevzame opravljanje plačilnega prometa od Agencije, lahko najete
poslovne prostore ob prenehanju poslovanja Agencije odkupi. Kupnina za poslovne
prostore znaša 50 % tržne vrednosti oziroma cene iz Načrta. Ta cena se v skladu s
predpisi revalorizira v mesecu pred sklenitvijo prodajne pogodbe.
Dražitelj odkupljenih poslovnih prostorov
ne sme oddati v najem oziroma jih prodati
pred iztekom 3 let po sklenitvi prodajne pogodbe.
Pogoji prodaje se dogovorijo s predpogodbo.
5. Mesečna najemnina za poslovne prostore znaša ob izpolnjevanju pogojev te dražbe
najmanj 50 % tržne najemnine iz Načrta.
Mesečna najemnina je lahko višja, če jo
ponudi dražitelj.
Med trajanjem najemnega razmerja (od
sklenitve najemne pogodbe dalje) se najemnina ob zaključku vsakega trimesečja zvišuje v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Če dražitelj posameznega delavca, prevzetega v delovno razmerje, odpusti pred
iztekom 3-letnega roka brez njegove krivde, se mesečna najemnina zviša na višino
tržne najemnine oziroma se zviša prodajna
cena na višino tržne prodajne cene.
6. Dražitelj lahko v ponudbi zagotovi prevzem večjega števila delavcev v delovno razmerje za nedoločen čas, kot je določeno v
Načrtu. Ponudi lahko tudi višjo mesečno
najemnino, vendar mora prevzeti najmanj
minimalno število delavcev.
7. Kot dražitelji v tem postopku lahko
nastopajo Banka Slovenije, banke, hranilnice, hranilno-kreditne službe in druge pravne osebe, ki bodo v skladu z zakonom prevzele opravljanje plačilnega prometa v Republiki Sloveniji.
8. Javna dražba je pisna.
Razpisno dokumentacijo lahko dražitelji
iz 7. točke te javne dražbe dvignejo na naslovu: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor, Svetozarevska 9.
Podrobnejše informacije dobijo dražitelji
na navedenem naslovu ali po telefonu št.
02/251-12-81.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzame oseba, ki predloži pisno pooblastilo dražitelja za dvig dokumentacije.
9. Ponudba na podlagi objave te javne
dražbe se bo štela za pravočasno, če bo
prispela skupaj z vsemi prilogami najpozneje do 27. 8. 2001 do 14. ure na naslov:
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Maribor, Svetozarevska 9.
Ponudba mora biti zapečatena. Na ovojnici mora biti ime in naslov pošiljatelja ter
vidna oznaka: “Ne odpiraj – javna dražba –
Lenart“.

10. Dražitelji so pred javno dražbo dolžni položiti kavcijo v višini 40.000 SIT na
žiro račun Agencije št. 50100-603-18540.
Neuspelim dražiteljem bo kavcija vrnjena v
roku 8 dni po končani javni dražbi brez plačila obresti, uspelemu dražitelju pa bo všteta v najemnino.
11. Dražitelj mora v ponudbi opredeliti
višino najemnine (po Načrtu ali višja) in število delavcev za prevzem v delovno razmerje (minimalno ali višje). Ponudbi mora predložiti še naslednje dokumente:
1. dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra) v izvirniku ali overjeni kopiji,
ki na dan javne dražbe ne bo starejše od
dveh mesecev,
2. dokazilo o plačilu davkov in prispevkov,
3. dokazilo o plačani kavciji,
4. druge dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
12. Javna dražba z odpiranjem pisnih ponudb bo 28. 8. 2001 ob 12. uri v poslovnih
prostorih Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, podružnice Maribor, Svetozarevska 9.
Na javni dražbi so lahko navzoči zastopniki dražitelja, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
13. Dražitelji, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo dokazovale izpolnjevanja pogojev oziroma ne
bodo vsebovale dokumentov iz 11. točke te
javne dražbe, bodo izločeni iz postopka že
na začetku javne dražbe.
14. Najugodnejši dražitelj bo tisti, ki bo
zagotovil prevzem največjega števila delavcev v delovno razmerje. V primeru ponudb z
enakim številom delavcev bo najugodnejši
dražitelj tisti, ki bo ponudil višjo najemnino.
V primeru enakih ponudbenih pogojev se
javna dražba ponovi.
15. Agencija in najugodnejši dražitelj
skleneta najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov najpozneje v 15 dneh po
izvedbi javne dražbe. Hkrati lahko skleneta
tudi predpogodbo za prodajo poslovnih prostorov.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 46502-1/2001
Ob-52056
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), Uredbe o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in 61/99) in Odloka o
proračunu Občine Pesnica za leto 2001
(MUV, št. 7/01), Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, razpisuje
pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet pisne javne dražbe so komunalno opremljene gradbene parcele, namenjene individualni stanovanjski gradnji v ureditvenem območju S-4 Pesnica pri Mariboru, in sicer:
1. zemljišče parc. št. 475/7, k.o. Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 1124 m2.
Izklicna cena je 3,169.680 SIT;
2. zemljišče parc. št. 475/9, k.o. Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 1037 m2.
Izklicna cena je 2,996.515 SIT;

Stran

4364 / Št. 57-58 / 13. 7. 2001

3. zemljišče parc. št. 475/10, k.o. Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 878 m2.
Izklicna cena je 2,669.120 SIT;
4. zemljišče parc. št. 475/11, Ranca,
ZKV 532, travnik 5, v izmeri 670 m2. Izklicna cena je 2,177.655 SIT.
II. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
III. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a, (Vilko Fartely, tel. 02/653-73-31 ali
041/771-840).
IV. Čas v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobijo kopijo dokumentacije o zemljiških parcelah: Kopija dokumentacije o zemljiških parcelah se lahko dvigne do 8. 8. 2001, v
času uradnih ur občinske uprave.
V. Pogoji pisne javne dražbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti nadomestilo
za komunalno opremljanje (komunalni prispevek) stavbnih zemljišč, stroški spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in stroški hišnih infrastrukturnih hišnih priključkov.
2. Gradbene parcele se prodajajo posamezno. Dražitelji, ki so zainteresirani za več
gradbenih parcel dajo pisno ponudbo za
vsako gradbeno parcelo posebej.
3. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugodnejšim ponudnikom vračunana v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8
dni, po izbiri najugodnejših ponudnikov.
4. Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene na žiro račun Občine Pesnica, št. 51800-630-25531, z navedbo “kavcija za javno dražbo, za parcelo št. __”,
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima
dražitelj plačane vse davke in prispevke.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 10. ure, dne
8. 8. 2001, na naslov: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, v zapečateni kuverti z oznako:
“Ne odpiraj – javna dražba za gradbeno
parcelo št. __”.
6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo 8.
8. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Pesnica (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a.
7. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo dokazovale izpolnjevanja pogojev javne dražbe, bodo izločeni iz postopka že na začetku odpiranja pisnih ponudb javne dražbe.
8. O tem kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju.
9. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi krajši rok plačila za celotno kupnino.
10. Kupoprodajna pogodba (notarski zapis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb.
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11. Celotno kupnino mora kupec plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi
po plačilu celotne kupnine.
12. Davek na promet z nepremičninami,
vse stroške sestave in overitve pogodbe (notarskega zapisa) ter druge stroške v zvezi z
nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
13. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine najkasneje v 30 dneh po javnem od-

Zap. št.
1.
2.
3.
4.

piranju pisnih ponudb, se prodaja razveljavi,
plačano kavcijo pa zadrži prodajalec.
Občina Pesnica
Ob-52066
Rudnik Žirovski Vrh p.o. Todraž 1, 4224
Gorenja Vas objavlja
javno dražbo
za prodajo opreme
ki bo v torek 24. 7. 2001 ob 11. uri v
prostorih podjetja

Oprema
Nakladalec ULT 220, letnik 1983
Kamion TATRA 815 PR1, letnik 1985
Kamion Zastava 80.10 N,nosilnost 5100 kg,
letnik 1987, registriran
Dvigalo mostno MOSTOVNA 16 kW
65/ kN-razp. 15,2 m

Prodaja bo potekala po načelu “videno
– kupljeno”. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom dražbe plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun prodajalca 51510-601-12713 in
predložijo potrdilo davčnega urada o plačanih zapadlih davkih in obveznostih.
Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-14/2001
Ob-51877
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na delovno socialnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-15/01-0515
Ob-52064
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a)
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,

Kol.
1
1

Cena v SIT
860.000
800.000

1

350.000

1

1,500.000

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 5 dni po opravljeni dražbi. Prevzem opreme v 7 dneh po končani dražbi, sicer varščina zapade.
Plačilo pred prevzemom.
Davek na dodano vrednost ni vključen v
ceno.
Informacije: Ciril Alič vsak dan od 10. do
12. ure, na dan dražbe od 8. do 10. ure
(tel. 04/51-59-300).
Rudnik Žirovski vrh p.o.

– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postavljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 10800-05/96
Ob-52192
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Svetu mestne občine Slovenj Gradec razpisuje na podlagi 70. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), na
podlagi 41. člena in 42. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) prosto delovno mesto
direktorja Kulturnega doma Slovenj
Gradec
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– najmanj srednješolsko izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja organizacije kulturnih in drugih prireditev,
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– je državljan Republike Slovenije,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom delovanja
sprejema Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Svetu mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, v 8 dneh
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Št. 10800-05/96
Ob-51955
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Svetu mestne občine Slovenj Gradec razpisuje na podlagi 70. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), na
podlagi 41. člena in 42. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) prosto delovno mesto
direktorja Knjižnice Ksaverja Meška
v Slovenj Gradcu
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetno ali višjo izobrazbo filozofske ali pedagoške smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
– je državljan Republike Slovenije,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predloži program dela knjižnice.
Mandat traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom delovanja
sprejema Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Svetu mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, v 8 dneh
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Druge objave
Ob-52135
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe
Adria, Turistično podjetje d.o.o., Ankaran,
Slovenska razvojna družba d.d. objavlja
oglas za
javno zbiranje ponudb
za nakup 83,79% poslovnega deleža
Adria, turistično podjetje d.o.o.
1. Predmet prodaje je 83,79% poslovni
delež družbe Adria, turistično podjetje
d.o.o., Ankaran, Jadranska cesta 25, Ankaran, matična številka 5006040, dejavnost
campov, hotelov, restavracij, pensionov ter
ostalo.
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2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje elemente:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) zavarovanje plačila: v primeru odloženega plačila je obvezno zavarovanje z garancijo prvovrstne banke, vnočljive na prvi
poziv;
d) podatki o finančnem stanju ponudnika (računovodske izkaze za leto 2000,
obrazca BON 1 in BON 2);
e) zagotovila ponudnika za investicije v
družbo;
f) ohranjanje in zagotovilo novih delovnih
mest in kadrov z novimi potrebnimi znanji;
g) poslovni načrt družbe Adria, turistično
podjetje d.o.o. za obdobje petih let, ki mora
vsebovati razvojno strategijo družbe s
poudarkom na področju investicij (v skladu
z zazidalnim načrtom oziroma urbanističnim
mnenjem) in zaposlovanja;
h) dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 50,000.000 SIT. Varščina
se nakaže na ŽR Slovenske razvojne družbe št. 50102-627-7001, s pripisom »varščina za ponudbo za Adrio, Turistično podjetje d.o.o.«
3. Za pravočasne se bodo upoštevale zgolj
ponudbe, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb Adria, Turistično
podjetje Ankaran d.o.o., »ne odpiraj« najkasneje do 30. 8. 2001 do 12. ure. Upoštevane
bodo le pravočasne in po vsebini iz 2. točke
popolne ponudbe. Ponudnikom, ki ne bodo
izbrani, se varščina v nominalnem znesku vrne v roku 10 dni po zaključenem izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Prodajalec ne odgovarja za stvarne ali
pravne napake na predmetu prodaje oziroma podjetju Adria, Turistično podjetje
d.o.o., Ankaran, z izjemo lastništva poslovnega deleža.
5. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure izključno na Slovenski
razvojni družbi d.d., pri Jasni Kalšek, tel.
01/5894-868. Ponudnik lahko po predhodnem dogovoru z navedeno kontaktno osebo vpogleda v dokumentacijo družbe in se
dogovori za ogled.
6. Prispele ponudbe bo ocenila posebna komisija in izbrala najboljšega ponudnika. Ponujena cena za odkupljen poslovni
delež bo pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar bodo poleg cene upoštevani
tudi drugi elementi iz ponudbe, ki so našteti
v 2. točki. Odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika sprejme uprava SRD, d.d.
Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po končanem zaključku postopka, vendar najkasneje v treh
mesecih od poteka zadnjega dne roka za
prijavo.
7. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali s katerimkoli ponudnikom.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Ob-52078
Meting - ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, po pooblastilu lastnika SŽ ŽJ Acroni, d.o.o. Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin, ki predstavljajo
obrate in zemljišča na vložni številki 1828,
k.o. Jesenice, parcela št. 1376/1 obratno
ambulanto 745 m2, pomožna zgradba 122
m2, lesena lopa 39 m 2 in dvorišče 1434 m2
in na vložni št. 1897, k.o. Jesenice parcele
št. 1376/2 travnik 372 m2 št. 1377 pralnica 22 m2, sadovnjak 911 m2, št. 1378 pomožni objekt obratne ambulante 46 m2,
gozd 1472 m 2
Navedene nepremičnine so pod hipoteko. Umik hipoteke bo lastnik uredil v roku
do treh mesecev po podpisu prodajne pogodbe.
Vrednost nepremičnin je 396.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenija na dan plačila.
Varščina za nakup je 4,400.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti ponujeno ceno, plačilne pogoje, dejavnost, ki
jo namerava opravljati in predložiti potrdilo o
vplačani varščini, ki mora biti izvršena pred
končanim rokom za oddajo ponudb na transakcijski račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
07000-0000008723. Vse stroške prodaje
nepremičnine in prenosa pravic na kupca,
stroške odmere zemljišča, davke, takse,
stroške prodaje pooblaščencu, v višini 1,5%
prodajne vrednosti in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Vse nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno - kupljeno”. Ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimikoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.
Komisija se bo o izbiri ponudnika odločila v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.
Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.
Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice, C. Železarjev 8, 4270 Jesenice, z oznako “Ponudba po razpisuj 7/01 – Ne opdiraj.
Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice
Ob-51991
Nepremičnine Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa Mestnega
sveta Mestne občine Celje o prodaji poslovnih prostorov, last Mesne občine Celje objavlja
prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna
dražba)
I. Predmet prodaje je:
1) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Gosposka 1, Celje, v izmeri 149,91 m2. Izklicna cena je
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23,713.130 SIT.
2) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Ulica V. prekomorske brigade 4, Celje, v izmeri 33,92
m2. Izklicna cena je 6,803.103 SIT.
3) Poslovni prostor za storitveno dejavnost v stavbi Trg celjskih knezov 10, Celje,
v izmeri 57,40 m2. Izklicna cena je
9,193.184 SIT.
4) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Glavni trg 17,
Celje, v izmeri 171,06 m2. Izklicna cena je
18,696.397 SIT.
5) Kletni prostori v stavbi Trg celjskih
knezov 10, Celje, v izmeri 242 m2. Izklicna
cena je 11,213.024 SIT
6) Kletni prostor v stavbi Razlagova 6,
Celje, v izmeri 76,57 m2. Izklicna cena je
4,803.875 SIT.
7) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Kocbekova 3, Celje, v izmeri 137,03 m2. Izklicna cena je
19,989.997 SIT.
8) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Gubčeva 6, Celje, v izmeri 60,10 m2. Izklicna cena je
14,841.635 SIT.
9) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Levstikova 5, Celje, v izmeri 80,73 m2. Izklicna cena je
15,493.296 SIT.
10) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3, Celje, v izmeri 89,77 m2. Izklicna cena je
23,805.518 SIT.
11) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3, Celje, v izmeri 31,92 m2. Izklicna cena je
8,440.675 SIT.
12) Poslovni prostor za storitveno ali trgovsko dejavnost v stavbi Ul. Mesta Groevenbroich 9, Celje, v izmeri 18,59 m2. Izklicna cena je 3,019.016 SIT.
13) Poslovni prostor za storitveno dejavnost ali skladišče v stavbi Gledališki trg 7,
Celje, v izmeri 37,48 m2. Izklicna cena je
2,071.217 SIT.
Vse nepremičnine, razen pod 4., 5., 6.,
12. in 13. točko so obremenjene z najemnim razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno pravico,
pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v
objekt, oziroma poslovne prostore.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki
Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko
je ponudnik najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Mestne
občine Celje ali Nepremičnine Celje d.o.o.,
mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih
obveznostih iz naslova najemnega razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov: Nepremič-
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nine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako: “Ponudba za nakup poslovnih prostorov na naslovu (naslov poslovnega prostora, za katerega se daje ponudba)“.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
30. 7. 2001. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na
žiro račun Nepremičnine Celje, d.o.o., št.
50700-601-110125 z navedbo “varščina
za javno dražbo“. Plačana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v ceno, drugim
pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh po izbiri
ponudnikov.
Odpiranje pisnih ponudb bo 31. 7. 2001
ob 10. uri v prostorih Nepremičnine Celje,
d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi
najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-130, faks 03/42-65-134, kontaktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Nepremičnine Celje, d.o.o.

ne obrestuje. Izbranemu ponudniku bo varščina vračunana v ceno, drugim pa bo vrnjena v 8 dneh po izbiri najboljšega ponudnika.
Izročitev predmetov prodaje: po plačilu
kupnine
Ponudbe je treba dostaviti na naslov:
FINTIM d.o.o. Pamova 51, Ljubljana z oznako: »Za zbiranje ponudb DDD&Co. v stečaju – ne odpiraj« Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 23.
7. 2001 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 25.
7. 2001 ob 10. uri v sobi 363/III Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Ponudniki morajo pred odpiranjem ponudb predložiti potrdilo o vplačilu varščine.
Izbrani ponudniki morajo skleniti prodajno pogodbo v osmih dneh po prejemu obvestila o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v
15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če izbrani ponudnik v navedenih rokih
ne sklene prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine se mu varščina ne vrne.
Kupec postane lastnik z dnem plačila
celotne kupnine.
Vse davščine in druge stroške plača kupec.
Vse stvari so naprodaj po načelu »videno
kupljeno«. Ogled bo mogoč po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico Melito Butara, na tel. 01/436-60-60.
DDD&Co. d.o.o. v stečaju
Ljubljana

Ob-51915
DDD&Co. d.o.o. v stečaju, Ljubljana,
Smrekarjeva 8, na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
St 25/2001-12 z dne 2. 7. 2001 objavlja

zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje:
1. Trgovska oprema po cenilnem mnenju
in cenilni specifikaciji stalnega sodnega cenilca Jezernik Zvoneta z dne 1. 6. 2001. Predmet prodaje predstavlja 43 elementov trgovske opreme za trgovinsko dejavnost, kot npr.
police, regali, tehtnice ter ostalo opremo.
Izklicna cena za komplet opreme je
405.504 SIT. Varščina za nakup opreme
znaša 41.000 SIT.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 1. 6. 2001. Izklicna cena je v skladu s cenitvenim poročilom
Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega
sodnega izvedenca, ki ga je možno videti v
stečajni pisarni Šmarje pri Jelšah, Obrtniška 2. Premoženje bo prodano v kompletu
kot celota po načelu “videno - kupljeno”.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod 1. točko se prodaja
skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po načinu “videno - kupljeno”.
3. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom in soglasjem stečajnega senata (154. čl. ZPPSL).
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 20 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kup-

prodajo z zbiranjem ponudb
Na prodaj so stroji in oprema:
v SIT

1. kovinska stojala in lesene
police – oprema
za trgovino
113.763,50
2. registrska blagajna
TOWS NT 1104
14.025,40
3. čitalec črtne kode
63.006,70
4. elektronska tehtnica
BIZERBA PRO 6000
35.090,00
5. vitrina LTH za delikatesne
izdelke (predali in stekleni
pokrov)
30.726,70
Skupaj
256.612,30
Predlog prodaje:
Cena: najnižja prodajna cena v višini knjigovodske vrednosti za posamezno osnovno sredstvo oziroma skupna vrednost
256.612,30 SIT
Rok plačila: 15 dni od podpisa pogodbe
Znesek varščine: 10% od najnižje vrednosti na žiro račun DDD&Co. d.o.o. v stečaju, št: 50100-690-923292. Varščina se

Št. 1
Ob-51978
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, št. St 9/01 z
dne 28. 6. 2001 nad stečajnim dolžnikom
Khodary d.o.o. v stečaju, Tabor 15, 3304
Tabor, objavlja stečajni upravitelji

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nino pa plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
5. Davek in ostale morebitne stroške
prenosa lastniške pravice do kupca, plača
kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.
7. Premoženje preide v lastništvo in posest kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine in dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb.
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II. in
III. odstavek ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni znesek, ponudba pa mora biti podpisana s strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo
o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani
APP, fizične osebe potrdilo o državljanstvu
RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika pri APP, podružnica Žalec, na št. ŽR 50750-690-2052, s pripisom namena nakazila: “varščina za zbiranje
ponudb.”
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb.
1. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni po tej
objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v treh dneh od
izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom, kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje s pripisom “Stečajni postopek Opr. št.
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9/01 – Ponudba za odkup – ne odpiraj”.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Tomažu
Kosu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/58-22-022. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terjatvah je mogoče dobiti vsak delovni dan od
10. do 14. ure po predhodnem dogovoru s
stečajnim upraviteljem.
Khodary d.o.o. v stečaju,
Tabor
Št. 1
Ob-51979
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 7/2001 z dne 29. 6. 2001 nad stečajnim dolžnikom M.F.C. d.o.o., - v stečaju,
Goriška cesta 53, 3320 Velenje, objavlja
stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje.
1. Premičnine na lokaciji Velenje, Goriška cesta 53, Trgovina Kekec.
1.1. Trgovsko blago in embalaža v trgovini ter skladišču, po podpisnih listih inventure,
likvidacijska
vrednost
znaša
2,217.068 SIT.
1.2. Osnovna sredstva – oprema v trgovini in skladišču po popisnih listih inventure,
likvidacijska vrednost znaša 1,317.912 SIT.
Obstaja možnost najema poslovnih prostorov na Goriški 53, Velenje, za nadaljevanje trgovske dejavnosti.
Premoženje pod 1. točko se prodaja v
kompletu. Izklicna cena znaša 3,534.980
SIT. Varščina znaša 360.000 SIT.
2. Tovorni avto Volkswagen, Caddy 1.9
D, letnik 1999.
Premoženje pod 2. točko se prodaja
posamično. Izklicna cena znaša 1,274.720
SIT. Varščina znaša 130.000 SIT.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 13. 6. 2001 in bo
prodano po načelu “videno - kupljeno”. Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi poročili Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega sodnega cenilca in jih je možno pri
ogledu videti na sedežu podjetja, Šmarje pri
Jelšah, Obrtniška ul. 2.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod 1. točko se prodaja
v kompletu, premoženje pod 2. točko pa
posamično.
2. Premoženje pod 1. in 2. točko se
prodaja po sistemu “videno - kupljeno”.
3. Premoženje pod 1. in 2. točko bo
prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga
bo izbral stečajni senat.
4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje pod 1. in 2. točko mora kupec
podpisati pogodbo v roku 30 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v osmih
dneh od sklenitve pogodbe.
5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na podlagi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS št. 89/98).
Vse dajatve in stršoke v zvezi s prenosom
lastništva mora plačati kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki ne sklene pogodbe,
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine od dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II. in
III. odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo poudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine potrjene s strani APP, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika odprt pri APP, podružnica Velenje, na št. ŽR 52800-690-67502,
s pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje pondub
1. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni po tej
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje s pripisom – stečajni postopek Opr. št.
7/2001 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu,
tel.
03/582-20-22
in
GSM
041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
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na sedežu podjetja v Šmarju, Obrtniška ul.
2, vsak delovni dan od 10. do 14. ure, po
predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
M.F.C. d.o.o., – v stečaju
Velenje
Št. 351-4-30/2001-34202
Ob-51976
Objava na podlagi 2. točke 60. člena
Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št 32/93
in 1/96) in 159. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
št. 70/00), v postopku izdaje lokacijskega
dovoljenja za izgradnjo poslovno skladiščnega objekta Mobitel na Brnčičevi ulici v Črnučah, v območju urejanja BP 6/4 Brod, na
zemljišču s parc. št. 672/2, 672/8, 677/2,
(677/5, 678/2 elektro kabel) k.o. Nadgorica in parc.št. 867/1, 881/5, 912/2,
(867/2 elektro kabel) k.o. Črnuče, investitorja podjetja Mobitel d.d., Vilharjeva 23,
Ljubljana, naslednje
javno naznanilo
1. Osnutek lokacijskega dovoljenja za
izgradnjo poslovno skladiščnega objekta
Mobitel na Brnčičevi ulici v Črnučah, v območju urejanja BP 6/4 Brod, na zemljišču s
parc. št. 672/2, 672/8, 677/2, (677/5,
678/2 elektro kabel) k.o. Nadgorica in
parc. št. 867/1, 881/5, 912/2, (867/2
elektro kabel) k.o. Črnuče, lokacijska dokumentacija št. 334-00, ki jo je v aprilu 2001
izdelalo podjetje City studio d.o.o., Ljubljana in poročilo o vplivih na okolje št. 215101,
ki ga je v juniju 2001 izdelalo podjetje E-net
d.o.o., Ljubljana, bodo javno predstavljeni
oziroma dani na vpogled in seznanitev v
govorilnici upravne stavbe Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana od 16. 7.
2001 do 27. 7. 2001 od ponedeljka do
petka med 8. in 14. uro
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja podjetja Mobitel d.d., Vilharjeva 23,
Ljubljana, bo opravljena dne 31. 7. 2001 v
sejni dvorani Družbenega centra Bežigrad,
Linhartova 13, Ljubljana, ob 9. uri.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v govorilnici upravne stavbe
Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana, ali pa se v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad,
Linhartova 13, do konca javne predstavitve,
kakor tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.
4. Investitor, Mobitel d.d., Ljubljana, namerava na nezazidanem stavbnem zemljišču ob BrnčIčevi ulici v Črnučah (Mestna
občina Ljubljana) zgraditi poslovno skladiščni objekt s skupno bruto površino približno 29.000 m2. Nameravani poseg bo vključeval tudi pripadajočo zunanjo, komunalno
in energetsko ter prometno ureditev, gradbena parcela pa obsega zemljišče v skupni
izmeri približno 16.000 m2. Lokacija nameravanega posega se po odloku o varstvu
virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88)
nahaja v 3. varstvenem pasu vodnih virov z
blagim režimom varovanja.
5. Skladno z določili uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, 66/96,
12/00) je za tovrstni poseg potrebna pre-
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soja vplivov na okolje, za postopek presoje
pa je potrebna izdelava celovitega poročila
o vplivih na okolje.
6. Poročilo je izdelano na osnovi Strokovnega gradiva za pridobitev lokacijskega
dovoljenja (City Studio d.o.o., Ljubljana,
april 2001), osnutka PGD za poslovni objekt Mobitel (ELEA d.o.o., Ljubljana, april
2001), geotehničnih preiskav na obravnavani lokaciji, terenskega ogleda in dostopnih podatkov o stanju okolja na tem območju.
7. Izgradnja objekta je predvidena v treh
fazah. Strokovno gradivo za pridobitev lokacijskega dovoljenja, na osnovi katerega je
to poročilo o vplivih na okolje izdelano,
obravnava vse tri faze, predmet tega poročila o vplivih na okolje in presoje vplivov na
okolje pa sta samo I. in II. faza, ki bosta
obsegali pripravo zemljišča za gradnjo z odstranitvijo grmovja in drevja, izgradnjo garaže v kleti, skladiščne hale in poslovnega
objekta ter veznih hodnikov, priključitev objekta na komunalne vode in navezavo novopredvidene transformatorske postaje na obstoječo ob Brnčičevi ulici, izvedbo zunanje
in prometne ureditve ter postavitev stolpa
na mestu izpuha iz garaže.
8. Poročilo je izdelano v skladu z Navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o
vplivih na okolje (Ur. l. RS, 70/96).
Upravna enota Ljubljana,
Izpostava Bežigrad

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 75202-028-5/2001
Ob-51848
Pravila Sindikata vzgoje in izobraževanja Šolski center Ljubljana, Ljubljana,
Aškerčeva 1, sprejeta dne 6. 12. 2000,
matična številka 1156560, se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 144, dne
28. 6. 2001.
Št. 028-5/01-12-09
Ob-51849
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 14. 6.
2001 pod zap. št. 60, z nazivom Pravila za
delovanje sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (javnega zavoda)
– Zdravstveni dom Trebnje, s sedežem
na naslovu Goliev trg 3, 8210 Trebnje.
Št. 028-5/01-12-09
Ob-51850
Ugotovi se, da so bila pravila Sindikata
zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata zdravstvenega doma Trebnje, z odločbo št. 028-3 z dne 17. 4. 1993
sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za družbeno planiranje in gospodarstvo občine
Trebnje, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 32, prenehala veljati dne
14. 6. 2001 in se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 024-3/01-1411
Ob-52030
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Osnovne šole Dobova so dne
25. 5. 2001 sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Brežice in dne 25. 5. 2001 vpisana v
evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice pod zap. št. 3/2001.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-16/01-4
Ob-51913
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 2. 7. 2001
na podlagi priglasitve koncentracije in na
podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) sprejel sklep o
pričetku postopka presoje skladnosti koncentracije družb Nova Ljubljanska banka
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, in Dolenjska banka d.d., Seidlova 3, Novo mesto, s pravili konkurence.
Koncentracija družb se bo izvedla na
podlagi sklenjene pogodbe o pripojitvi, pri
čemer se Dolenjska banka d.d. pripaja Novi
Ljubljanski banki d.d. Urad je ugotovil, da je
priglašena koncentracija podrejena določbam ZPOmK in da je bila priglašena pravilno in pravočasno.
Urad je kot podlago za opredelitev upoštevnih geografskih in storitvenih trgov izbral
razdelitev bančnih storitev glede na značilnosti bančnih komitentov, in sicer glede njihovih potreb in navad v zvezi z uporabo bančnih storitev. Glede na to je osnovna razdelitev storitev, na katerih bo temeljila presoja
koncentracije, razdelitev na storitve, namenjene pravnim osebam, storitve, namenjene
fizičnim osebam, in storitve investicijskega
bančništva, ki jih banke opravljajo za tako za
pravne kot tudi za fizične osebe.
Na osnovi predloženih podatkov koncentracija izkazuje sum glede njene skladnosti
s pravili konkurence, zlasti na segmentu storitev, namenjenih fizičnim osebam. Urad bo
v postopku presoje koncentracije s pravili
konkurence ugotavljal položaj zadevnih
družb na upoštevnih trgih in ocenil, ali obstaja možnost, da bi s koncentracijo pridobljena moč udeleženih bank bistveno zmanjšala ali celo izločila učinkovito konkurenco na upoštevnih trgih. Definicijo določenih
upoštevnih trgov iz sklepa o uvedbi postopka lahko Urad glede na ugotovitve analize v
postopku lahko spremeni.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave tega sklepa in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave delniških
družb
Poziv delničarjem
Ob-52076
Poziv delničarjem družbe JEM Jeseniške mesnine, d.d., Jesenice za uveljavitev prednostne pravice in vplačila novo
izdanih delnic po sklepu skupščine družbe z dne 2. 7. 2001:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
73,372.000 SIT, se poveča za
90,000.000 SIT z izdajo 45.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic,
v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka.
Osnovni kapital s povečanjem znaša
163,372.000 SIT.
Novo izdane delnice dajejo imetnikom
pravice v skladu s statutom družbe.
Prodajna cena za delnico na dan 12. 6.
2001 znaša 2.000 SIT in se revalorizira z
rastjo cen na drobno do dneva vplačila za
delnico.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom delnic v višini
90,000.000 SIT.
Delnice se lahko vpišejo najkasneje do
1. 3. 2002 in vplačajo z gotovinskim nakazilom najkasneje do 1. 4. 2002 na žiro
račun št. 51530-601-12776 pri Agenciji
za plačilni promet.
Osnovni kapital se poveča za vplačane
delnice do 1. 4. 2002.
Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Prednostno pravico do nakupa imajo
obstoječi delničarji družbe v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu pred
zvišanjem. Rok za uveljavitev te pravice je
1. 2. 2002.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
znesek osnovnega kapitala in število delnic uskladi z dejanskim vpisom in vplačilom novo izdanih delnic.
Skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom sprejetimi odločitvami, na nadzorni
svet družbe.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
znesek osnovnega kapitala in število delnic uskladi z dejanskim vpisom in vplačilom novo izdanih delnic.
Skupščina prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.
JEM Jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice
uprava družbe Jasim Mrkalj, inž. agr.
predsednik nadzornega sveta
Viktor Frelih, inž. agr.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-51862
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe EVAKS,
proizvodno, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju pod številko vložka
1/03948/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejel dne 3. 7. 2001. Osnovni
kapital družbe EVAKS, d.o.o., Radovljica,
se iz dosedanjih 46,290.000 SIT zmanjša
za 40,000.000 SIT in odslej znaša
6,290.000 SIT.
Družba poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
EVAKS, d.o.o., Radovljica
Ob-52063
Skupščina družbenikov Gold Koper
d.o.o. sprejme na podlagi določb 439. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) in
določil družbene pogodbe družbe Gold Koper d.o.o.
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
z dnem 30. 4. 2001 zaradi pokrivanja
izgube:
Osnovni kapital družbe na dan 30. 4.
2001 znaša 353,006.507,60 SIT.
Izguba družbe na dan 30. 4. 2001 znaša 243,248.504,99 SIT.
Revalorizacijski popravek izgube znaša
96,882.222,87 SIT.
Izguba družbe in revalorizacijski popravek izgube se pokrijeta iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let: 11,865.543,01 SIT,
– revalorizacijskega popravka prenesenega dobička: 1,080.655,87 SIT,
– revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala: 78,431.008,59 SIT.
Preostanek izgube se pokrije iz osnovnega kapitala družbe: 248,753.520,39 SIT.
Po pokritju celotne izgube in zmanjšanju
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube znaša nov osnovni kapital družbe na dan
30. 4. 2001: 104,252.987,21 SIT.
V novem osnovnem kapitalu družbe ima
družbenik:
– Emona Obala Koper delež v višini
102,689.192,40 SIT, oziroma 98,5%,
– Česnik Egon delež v višini:
1,563.794,81 SIT oziroma 1,5%.
Poslovodja družbe s to objavo poziva
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gold Koper d.o.o.
direktor Egon Česnik

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-52059
Pri objavi sklica skupščine družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d. Ljubljana, Središka 4, sklicane za dne 9. 8.
2001, je napačno navedeno, da uprava skicuje 5. redno skupščino.
Besedilo sklica se pravilno glasi:
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d. uprava
sklicuje 4. redno skupščino SAP-SERVO,
mehaniči obrati, d.d. Ljubljana, Središka 4.
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.
Ljubljana
uprava
Popravek
V sklicu 4. seje skupščine Telekoma Slovenije, d.d., objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51632 (stran
4268), se tretji odstavek v 3. točki oštevilči z
zaporedno točko 4 dnevnega reda, tako da
se 4. točka dnevnega reda glasi:
4. Odpoklic in imenovanje članov
nadzornega sveta
in se nadaljuje s predlogom sklepa vse
do zap. točke 5 (Imenovanje revizorja).
Uredništvo
Popravek
V sklicu 5. seje skupščine družbe IMP
Klima montaža d.d., objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51359 se v IV. točki v 2. podtočki vrednosti pravilno glasijo:
2. ..., tako da po povečanju osnovni kapital znaša 85,875.000 SIT in je razdeljen
na 85.875 delnic nominalne vrednosti ene
delnice 1.000 SIT skupne nominalne vrednosti 85,875.000 SIT.
Uredništvo
Preložitev sklica skupščine
Ob-52058
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta preklicuje in prelaga sklic skupščine
družbe Hoja lepljene konstrukcije in žaga Škofljica d.d., ki je bila sklicana za dan
31. 7. 2001 ob 12. uri na sedežu družbe
Ljubljana, Ižanska 18, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
na nov datum sklica, in sicer na dan 24. 10.
2001 ob 12. uri na istem sedežu in z istim
dnevnim redom.
HOJA Lepljene konstrukcije
In žaga Škofljica d.d.
uprava
Št. 42
Ob-51857
Na podlagi 8. točke statuta družbe Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava d.d.,
s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica
2, uprava družbe sklicuje
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4. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 24. 8. 2001, ob
12. uri na sedežu družbe v Ljutomeru, Kidričeva ul. 2.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje Maksimiljan Indihar,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Breda Gerič in Janja Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notar mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila družbe za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
ter skupaj z mnenjem revizorja se sprejme
poslovno poročilo za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube iz leta 1999 in
2000
Uprava in nadzorni svet predlaga naslednji sklep: na predlog uprave in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se izguba iz leta 1999 v višini 85,548.059,04
SIT, revalorizacijski popravek izgube v višini 7,613.777,20 SIT in izguba iz leta
2000 v višini 149,011.317,06 SIT pokrije na dan 1. 1. 2001 iz rezerv v višini
63,854.143,90 SIT, iz revalorizacijskega
popravka rezerv v višini 87,325.911,60
SIT in iz revalorizacijskega popravka
osnovnega
kapitala
v
višini
90,993.097,80 SIT.
4. Določitev nagrade članom nadzornega sveta: uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Članom nadzornega sveta se določijo
sejnine in sicer:
– predsedniku 30.000 SIT bruto,
– članoma 25.000 SIT bruto.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za
revizorja za leto 2001 imenuje ITEO –
Abeceda podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28.
II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
najkasneje tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 1. 8.
2001. Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo veljavna, kolikor bo v navedenem
roku s pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi. Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic.
III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zatopniki ali pooblaščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
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skupščine s priporočeno poštno pošiljko
pošljejo upravi utemeljene nasprotne
predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
IV. Vpogled gradiva.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med
13. in 15. uro.
V. Ponovni sklic skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob
13. uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višini zastopanega osnovnega kapitala.
Ljutomerčan, d. d., Ljutomer
uprava – direktor
Ob-51887
Na podlagi 7. točke statuta družbe Metropol Group, d.d., hoteli in turizem, Obala 77, Portorož, uprava družbe sklicuje
3. sejo skupščine
družbe Metropol Group d. d.,
ki bo v torek, 14. 8. 2001 ob 13.30 v
Metropol Business Centru v Grand hotelu
Metropol.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepov:
1. Za predsednika skupščine se
imenuje Igor Debernardi.
2. Za preštevalca glasov se imenujeta Milena Štajdohar in Tina Milinovič.
3. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar - Pasar.
2. Obravnava in sprejem poslovnega
poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu, skupaj z revizorskim poročilom.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe
iz leta 2000 v višini 19,711.392,11 SIT
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2001 se imenuje AUDIT d.o.o. Murska Sobota.
Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe. Pooblaščenci morajo predložiti ustrezno pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo več kot petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.30 na
istem kraju. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Metropol Group d. d., Obala 77, Portorož,
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d. d., Portorož
uprava
Zorko Žerjal
Št. 5/2001
Ob-51888
Na podlagi 15. člena statuta delniške
družbe DRF PLUS, Družba za razvoj in financiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
sklicuje uprava družbe
15. skupščino
delniške družbe DRF PLUS d.d.
Ljubljana, Dunajska 22
ki bo dne 14. 8. 2001 ob 13. uri v mali
sejni sobi v pritličju PPC Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Simon Petrič, za preštevalko glasov Marjeta Kocjančič. Skupščini
prisostvuje vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev poslovnega
poročila ter zaključnega računa družbe za
leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina družbe potrjuje poslovno poročilo uprave in zaključni
račun družbe za leto 2000.
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da izkazani neto dobiček družbe za
leto 2000 v višini 667.560 SIT ostane nerazporejen.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepov: zmanjša se osnovni
kapital družbe za 10,198.000 SIT iz
199,112.000 SIT na 188,914.000 SIT z
umikom 10.198 lastnih delnic, v breme
sklada lastnih delnic in z namenom povečanja rezerv družbe.
Zmanjša se osnovni kapital družbe z rednim zmanjšanjem le-tega, in sicer za
94,457.000 SIT iz 188,914.000 SIT na
94,457.000 SIT. Zmanjšanje se izvede z
združevanjem delnic tako, da se za dve
dosedanji delnici izda ena nova z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Po zmanjšanju
bo osnovni kapital družbe znašal
94,457.000 SIT in bo razdeljen na 94.457
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
vsaka.
Delničarjem se izplačilo iz naslova
zmanjšanja osnovnega kapitala, skupaj s
pripadajočim revalorizacijskim popravkom
v višini 46,044.000 SIT izvrši v roku enega
leta po sklepu skupščine družbe, pri čemer se znesek izplačila revalorizira s
TOM-om od 1. 1. 2001 do dneva izplačila.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je uskladitev višine le-tega z obsegom dejavnosti in načrtovanim nadaljnim
razvojem poslovanja družbe.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut družbe v skladu s predlogom uprave družbe.
Potrjene spremembe statuta se vključijo v
njegov čistopis.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine prijavili upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini. Pooblastilo mora biti pismeno.
Popolno gradivo za skupščino je vsem
delničarjem na voljo na sedežu družbe na
Dunajski 22 v Ljubljani vsak delavni dan
med 8. in 12. uro od 16. 7. 2001 dalje.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina z istim dnevnim redom sklicuje
ponovno istega dne od 13.30 v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
DRF PLUS d.d.
direktorica
Helena Lebeničnik
Št. 36/2001
Ob-51889
V skladu s točko 7.6. Statuta delniške
družbe APS, Avtoprevozništvo in servisi
uprava družbe sklicuje
6. skupščino delničarjev
APS d.d.
ki bo dne 14. 8. 2001 ob 10. uri, na
sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se revidirano letno poročilo
o poslovanju za leto 2000.
5. Obravnava in odločanje o rezultatih
poslovanja za leto 2000, s predlogom za
pokrivanje izgube.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izguba v višini 161,985.138,17 SIT
nastala v letu 2000 in izguba prenesena iz
preteklih let v višini 139,807.010,11 SIT
ter revalorizacijski popravek izgube v višini
15,849.220,67 SIT v skupnem znesku
317,641.368,95 SIT se pokriva na naslednji način:
1. iz zakonskih rezerv v višini
7,990.332,24 SIT,
2. revalorizacijskega popravka rezerv
3,254.408,37 SIT,
3. revalorizacijskega popravka kapitala 306,396.628,34 SIT,
Skupaj: 317,641.368,95 SIT.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijo poslovnega leta 2001 se imenuje
revizijska družba Boniteta d.o.o., Velenje.
7. Zamenjava člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razreši se dosedanji član nadzornega sveta predstavnik delavcev Pušnik Engelbert in
se imenuje nov član nadzornega sveta predstavnik delavcev Plazl Izidor in njegov
namestnik Pušnik Engelbert.

Št.

57-58 / 13. 7. 2001 / Stran 4371

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi, najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda in gradivo ter druge informacije, so delničarjem na vpogled na
sedežu podjetja, v tajništvu, vsak delavnik
od 8. do 10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila, svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
APS d.d.
uprava
Jakob Holešek, inž. str.
Št. 374/1-2001
Ob-51890
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 6.2. točke statuta
družbe “Preskrba”, d.d., Sežana, sklicuje
direktor družbe “Preskrba”, trgovina na debelo in drobno, d.d., Sežana
3. redno skupščino
družbe “Preskrba”, trgovina na debelo
in drobno, d.d., Sežana, Partizanska
71,
ki bo v sredo, dne 22. 8. 2001 ob 13.
uri na sedežu družbe, Sežana, Partizanska
71.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
Na skupščini je prisoten notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: potrdi se predlagani dnevni red skupščine “Preskrba”
d.d.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: sprejme se
letno poročilo družbe “Preskrba”, d.d., za
poslovno leto 2000 v vsebini kot ga je
predložil direktor družbe, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta družbe in z mnenjem revizorja EOS/Revizija, d.o.o., družba za revidiranje Ljubljana.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.

Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlog direktorja, da ostane dobiček iz poslovnega leta 2000 nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2001.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe “Preskrba”, d.d.,
za poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko hišo “Texima-Konta”, d.o.o., Moste
44, Žirovnica.
Gradivo: gradivo k posameznim točkam
s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Sežani, Partizanska 71, v kadrovski službi, vsak delovnik
od 7. do 15. ure, do vključno dneva skupščine. Za vpogled v gradivo se delničar
izkaže z osebnim dokumentom, pooblaščenec pa z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zastopnik pa z overjenim izpiskom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničar lahko vloži
nasprotni predlog k posamezni točki dnevnega reda v 7 dneh od dneva te objave
sklica skupščine. Nasprotni predlog mora
biti v pisni obliki, jedrnat in razumno utemeljen. Osebno ali s priporočeno pošiljko
po pošti se ga odda na sedež družbe v
kadrovsko službo.
Udeležba na skupščini: pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
ima delničar, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavi kadrovski službi družbe tako, da jo le-ta prejme najkasneje 3 dni pred skupščino in ki je vpisan v
delniško knjigo družbe najkasneje 10. dan
pred dnevom izvedbe skupščine. Dan izvedbe skupščine se všteva v navedena roka. Delničarja lahko na skupščini zastopa
pooblaščenec, če se izkaže s pooblastilom v pisni obliki. Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, njuni EMŠO in njuna podpisa, število glasov, ki jih ima pooblastitelj
ter kraj in datum izdaje pooblastila. Ob prijavi se mora delničar izkazati z osebnim
dokumentom, pooblaščenec delničarja z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopnik pa z overjenim izpisom iz
sodnega registra. Pooblastilo se shrani pri
družbi in je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Glasovanje: glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Prostor, kjer bo skupščina, bo odprt od 11. ure dalje. Udeležence
prosimo, se zglasijo vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Sklepčnost: skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi
sklic). Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo skupščina ponovljena
pol ure pred prvim sklicem v istih prostorih
in z istim dnevnim redom. V tem primeru

Stran

4372 / Št. 57-58 / 13. 7. 2001

bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Preskrba, d.d., Sežana
direktor
Št. 9/2001
Ob-51960
Na podlagi točke 7.4. Statuta družbe
UNITAS, Tovarna armatur Ljubljana d.d.,
Celovška 224, Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe UNITAS Ljubljana
d.d.,
ki bo v sredo, dne 22. 8. 2001 ob
15. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška 224.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov pa Aleksander Rus in Izidor
Cerar.
Na skupščini je prisotna vabljena notarka Erika Braniselj.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.
4. Pokrivanje izgube iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se izguba iz leta 2000 v višini
25,855.718,87 SIT delno pokrije iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 v višini
1,676.459,68 SIT, ostala izguba v višini
24,179.259,19 SIT ostane nepokrita in se
bo pokrila v naslednjih 5 letih iz tekočega
poslovanja družbe.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se zaradi njene pisne prošnje za razrešitev Metko Tekavčič razreši članstva v
nadzornem svetu družbe in se imenuje za
nadomestnega člana Metoda Logarja, za
mandat do konca mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša Constantia MT& D., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine in so vpisani v centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD, po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
delničarjem družbe v tajništvu direktorja
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
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Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se bo sestala čez pol ure. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
UNITAS Ljubljana d.d.
uprava
Št. 67
Ob-51973
Na podlagi 7.5. in 7.6. točke statuta
delniške družbe Trgovska družba Žana,
d.d., Žalec, in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
III. skupščino
delniške družbe Trgovske družbe Žana,
d.d., Žalec,
ki bo v petek, 24. 8. 2001 ob 10. uri v
prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska
cesta 20 v Žalcu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Zvone Taljat in
Vesna Krumpak ter Jelka Marovt kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Srečko Gabrilo.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec za leto
2000, katerega sestavni del so revidirani
računovodski izkazi družbe.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi nerazporejenega dobička iz preteklih
let in dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta 2000 v znesku 23,151.940,07
SIT ne razporedi.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se nerazporejeni dobički iz poslovnih let 1997 in 1999 v skupnem
revaloriziranemu
znesku
46,091.154,45 SIT na dan 31. 12. 2000
in nerazporejeni dobiček iz leta 2000 na
dan 31. 12. 2000 v znesku 23,151.940,07
namenijo za pokrivanje investicije v obnovo
in razširitev Prodajnega centra Lena Levec.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
imenuje revizijska hiša Podboršek, Revizijska družba, k.d. iz Ljubljane, Ulica Gradnikove brigade.
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 najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe Trgovska družba Žana,
d.d., Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred

pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, 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 pisno sporočijo upravi 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 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delnčarjem v tajništvu
družbe Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Trgovska družba Žana, d.d., Žalec
uprava – direktor
Dolfe Naraks
Ob-51974
Na podlagi 6.4.1. in 6.4.2. točke statuta družbe Termoplasti-Plama, d.d., sklicuje uprava
5. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
d.d., Podgrad,
ki bo v sredo, 29. 8. 2001 ob 10. uri
na sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopana taka večina, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine v sestavi:
predsednik skupščine Ljubo Peče, preštevalca glasov Vidmar Viljem in Bernes Marija, zapisnikar za potrebe družbe Samsa
Karmen. Na seji je prisoten notar Aleksander Ternovec.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.
4. Seznanitev z dnevnim redom. Predsednik seznani skupščino z dnevnim redom.
5. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu.
6. Obravnava in odločanje o izgubi za
leto 2000.
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Predlog sklepa: izgubo iz poslovanja v
letu 2000 v višini 27,183.732,65 SIT se
bo pokrivalo v prihodnjih letih.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnega poročila v letu 2001 se imenuje revizijsko hišo ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa: izvoli se naslednja člana
nadzornega sveta: Jerneja Kralja in Saša
Lasič. Skupščina se seznani z izvoljenim
predstavnikom delavcev v nadzornem svetu, in sicer Gombač Stefanom. Mandat nastpi 29. 8. 2001 in traja 4 leta.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet, razen sklepa pri 7. in 8. točki, je predlagatelj nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Na podlagi 6.3.1. točke statuta družbe nadzorni svet
določa, da so pooblastila za zastopanje na
skupščini družbe veljavna tudi brez overitve
pri notarju. Pooblastilo mora biti dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 20. 8. 2001 vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.
Način glasovanja: glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 12. do 14. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti-Plama, d.d.
uprava
Miroslav Drašček
Ob-51975
Na podlagi 22. člena statuta družbe Gradis TEO, Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve, d.d., Ljubljana, uprava
družbe vabi delničarje na
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5. sejo skupščine
družba Gradis TEO, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 16. 8. 2001 ob 15. uri v
veliki sejni sobi (IV. nadstropje – terasa) na
sedežu družbe, na Šmartinski c. 134/a v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov se izvolita Nada Rebernik in Mojca
Lazar, skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič Tratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček za leto 2000 v višini
12,872.854,34 SIT nerazporejen.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala:
– Ljuba Cimermana,
– Mirka Skribeta,
– Iztoka Kremserja.
Novoimenovani člani nadzornega sveta
prevzamejo funkcijo z dnem 29. 1. 2002,
ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta, s tem datumom prične tudi teči
štiriletno mandatno obdobje.
5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi sejnine članom nadzornega
sveta v višini 150 EUR neto za predsednika
in 100 EUR neto za člane nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Andreji Kamin, in sicer vsak delovni dan od
9. do 14. ure, od 16. 7. 2001 dalje. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo pisno upravi v sedmih dneh od
objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Gradis TEO, d.d.
uprava družbe

Št. 15/2001
Ob-52004
Na podlagi določil statuta družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota
d.d. in določil zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava družbe
4. skupščino delniške družbe
Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2001 ob 10. uri na
sedežu družbe (sejna soba) v Murski Soboti, Arh. Novaka 17.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje vabljeni notar Jože Ratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno
poročilo o poslovanju v letu 2000 po predlogu uprave, na podlagi revizijskega poročila po opravljeni reviziji s strani pooblaščene revizijske družbe “Revidicom d.o.o.“
ter na osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za obdobje 2000.
Predlog sklepa: izguba družbe na dan
31. 12. 2000 znaša 40,254.263,58 SIT.
Izkazana izguba v navedenem znesku se
pokrije v breme revalorizacijskega popravka kapitala po stanju na dan 31. 12. 2000.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v
Murski Soboti, Arh. Novaka 17.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine.
GLG Murska Sobota d.d.
uprava – direktor
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Št. 2047/1
Ob-52055
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3. točke statuta HIT
hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova Gorica, s sedežem Delpinova 7/a, Nova Gorica, sklicuje uprava družbe
5. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova
Gorica,
ki bo v petek, dne 24. 8. 2001, s pričetkom ob 11. uri v konferenčni dvorani Perla,
Nova Gorica, Kidričeva 7.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 2000 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.
3. Sprejem sklepa o uporabi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se ugotovljeni čisti dobiček 816,824.430,63 SIT po
stanju na dan 31. 12. 2000 uporabi in deli:
– za dividende za prednostne delnice
oziroma 25,69 SIT/bruto na delnico:
69,760.013,26 SIT,
– za udeležbo:
– članov
nadzornega
sveta:
10,200.000 SIT,
– predsedniku nadzornega sveta:
1,800.000 SIT bruto,
– članom
nadzornega
sveta:
1,200.000 SIT bruto,
– kot nerazporejeni dobiček poslovnega
leta ostane znesek: 736,864.417,37 SIT.
Dividende se izplačajo zakonitim imetnikom prednostnih pravic, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo pri Klirinško
depotni družbi Ljubljana, na dan seje skupščine družbe, v roku 30 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnih računovodskih
izkazov družbe HIT, d.d., Nova Gorica, za
poslovno leto 2001 imenuje Revizijsko družbo Deloitte & Touche, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 9.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sprememba
statuta družbe.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so tri dni pred skupščino, tj.
na dan 21. 8. 2001 vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana,
pravico do glasovanja na skupščini pa imajo
le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z
glasovalno pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali po-
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oblaščencev. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini delničarjev se pošlje upravi družbe najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe pri upravi družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet
bosta v 12 dneh po objavi sklica skupščine
obvestila delničarje o nasprotnih predlogih
in zavzetih stališčih s priporočenim pismom
in objavo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino glasov zastopanega kapitala.
HIT, d.d., Nova Gorica
uprava

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 16/2001-88
S-51851
S sklepom tega sodišča opr. št.
St 16/2001 z dne 20. 6. 2001 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Agroruše, d.o.o., Ruše, Tovarniška 27.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni;
2. razred B – terjatve iz naslova davkov
in prispevkov, ki se poplačajo v višini 20%
ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne mere, ki tečejo od 26. 2.
2001, v roku 1 leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
pri čemer se za zamudne obresti, ki so
se od teh terjatev natekle do dneva začetka
postopka prisilne poravnave (26. 2. 2001),
na podlagi III. odstavka 16. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99, ZFPPod) predlaga odpust celotne obveznosti;
3. razred C – terjatve dolžnikovih dobaviteljev, za katere je dolžnik ekskluzivni zastopnik za slovensko tržišče, ki se poplačajo v višini 100% ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne mere, ki tečejo od 26. 2. 2001, v roku 5 let od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
4. razred D – terjatve bank iz naslova
kreditov, za katere upniki nimajo ločitvenih
pravic, ki se poplačajo v višini 60% ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne
obrestne mere, ki tečejo od 26. 2. 2001, v
roku 3 let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
5. razred E – terjatve vseh ostalih upnikov, ki se poplačajo v višini 20% ugotovlje-

nih terjatev z obrestmi v višini temeljne obrestne mere, ki tečejo od 26. 2. 2001, v roku
1 leta od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 3. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2001
St 4/92
S-51852
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Klemos, Tovarna jeklenih konstrukcij, p.o. – v stečaju, Lenart, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2001
St 57/2001
S-51853
To sodišče je s sklepom St 57/2001
dne 2. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom JU-AN, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Podkraj 70, Hrastnik, matična številka 5757002, šifra dejavnosti 07.011.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 10. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001
St 144/2000
S-51854
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
144/2000 z dne 28. 6. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Aba
Shop, d.o.o., Grosuplje, Veliko Mlačevo
7, Grosuplje.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2001
St 48/2000
S-51855
To sodišče je s sklepom St 48/2000 z
dne 29. 6. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Intermarkt, d.o.o.,
Ljubljana, Pot v dolino 2 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2001
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St 4/2001
S-51856
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Kanja, podjetje za projektiranje, inženiring, posredništvo in trgovino Brege, d.o.o., Brege
68, Leskovec pri Krškem, za dne 31. 7.
2001 ob 9. uri, v razpravni dvorani IV/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo načrt finančne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 7. 2001
St 23/97
S-51878
Stečajni postopek nad dolžnikom Grafika, grafično podjetje, p.o. – v stečaju,
Trg 24, Prevalje, se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni dolžnik Grafika, grafično podjetje, p.o. –
v stečaju, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 7. 2001
St 7/99-71
S-51879
Stečajni postopek nad dolžnikom Tovarna Meril-Poslovni inženiring Slovenj Gradec, d.o.o. – v stečaju, Francetova 16,
Slovenj Gradec, se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik Tovarna meril – Poslovni inženiring
Slovenj Gradec, d.o.o. – v stečaju, izbriše
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 7. 2001
St 8/2001-8
S-51880
To sodišče je s skepom opr. št. St 8/2001
z dne 20. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ZALLA, Trgovina 1, maloprodaja in grosistična prodaja, d.o.o.,
Kranj in ga takoj zaključilo, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Premoženje dolžnika se izroči Mestni občini Kranj brez prevzema obveznosti.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2001
St 6/96-184
S-51881
To sodišče obvešča upnike, da bo 2.
narok za preskus terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom Modena, p.o., Tržič, Usnjarska ulica 3 – v stečaju, dne 7.
9. 2001 ob 12.30 v sobi št. 113 tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 6. 2001
St 204/2000
S-51882
To sodišče je s sklepom opr. št. St
204/2000 z dne 18. 6. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikm
S.P.Z., d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana in
njegovimi upniki.
Ugotovi se, da so v razred A razvrščene
terjatve ločitvenih upnikov, katerih položaj
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se s potrditvijo prisilne poravnave ne spremeni.
Ugotovi se, da so v razred B razvrščene
terjatve upnikov, ki bodo poplačani z nadomestnim premoženjem, in sicer z delnicami
E-Blagovnice Bežigrad, d.d., Ljubljana.
Upnikom razreda B, razvidnim iz priloženega seznama, je dolžnik s pravnomočnostjo
sklepa o potrditvi prisilne poravnave dolžan
izročiti navedene delnice v skladu s sklenjenimi pogodbami o nadomestni izpolnitvi.
Ugotovi se, da so v razred C razvrščene
terjatve ostalih upnikov, ki jih je dolžnik dolažan izplačati v višini 20% njihove ugotovljene vrednosti na dan 6. 10. 2000 z obrestno mero v višini TOM, v roku 1 leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 6. 10. 2000 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 6. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 2. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2001
St 6/2001
S-51883
To sodišče je s sklepom št. St 6/2001 z
dne 13. 6. 2001 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Labod, Konfekcijo Libna, d.o.o., Cesta 4. julija 28, p. Krško in
upniki sprejeto na naroku dne 13. 6. 2001
na podlagi katere bo dolžnik poplačal terjatve upnikom v višini 20% z obrestno mero
po temeljni obrestni meri povečani za 0,5%
tekočimi od dneva začetka postopka prisilne poravnave (dne 14. 3. 2001) do poplačila, v roku enega leta od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 27. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 7. 2001
St 60/2000
S-51884
To sodišče je s sklepom opr. št. St
60/2000 z dne 26. 3. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Javor Lesograd, podjetje za predelavo lesa, d.o.o., Kozina in njegovimi upniki:
Terjatve upnikov so razvrščene v štiri razrede:
Prvi razred: terjatve upnikov iz naslova
tekoče obračunanih, neizplačanih plač in
drugih stroškov dela za mesec september
2000.
Drugi razred: terjatve upnikov, katerih
terjatve izhajajo iz naslova pogodbe o finančnem leasingu.
Tretji razred: terjatve dolžnikovih strateških dobaviteljev, upnikov, ki so bistvenega
pomena za poslovanje dolžnika na različnih
področjih. Za ta razred je predvideno poplačilo v višini 70% ugotovljenih terjatev z
zamudnimi obrestmi po obrestni meri T +
1% od začetka postopka prisilne poravnave
do plačila, vse v roku treh let od pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave.
Četrti razred: terjatve upnikov, ki niso
uvrščeni v prve tri razrede, poplačilo njihovih terjatev pa je predvidena v višini 20%

ugotovljenih terjatev v roku enega leta od
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave z zakonitimi zamudnimi obrestmi po obrestni meri T + 1% od dneva začetka prisilne
poravnave do plačila.
Iz seznama, ki je sestavni del izreka sklepa, je razviden seznam upnikom, katerih
terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene.
Prisilna poravnava učinkuje tudi proti
upnikom, ki se niso udeležili postopka ter
proti upnikom, ki so se postopka udeležili,
pa so bile njihove terjatve prerekane, če se
naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 14. 6. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 7. 2001
St 33/99
S-51885
To sodišče je s sklepom opr. št. St
33/99 z dne 26. 10. 2000 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Marinvest, d.o.o. Izola in njegovimi upniki:
Terjatve upnikov so razvrščene v pet razredov:
Prvi razred: terjatve izločitvenih upnikov
iz naslova vplačanih predujmov za nakup
poslovnih prostorov in apartmajev, katerih
položaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.
Drugi razred: terjatve ločitvenih upnikov
oziroma terjatve, za katere se položaj upnikov tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
Tretji razred: terjatve upnikov iz naslova
kratkoročnih obveznosti iz financiranja in poslovanja, ki so svoje terjatve konventirali v
lastniški delež družbe, s prenosom terjatev
na dolžnika.
Četrti razred: terjatve upnikov iz naslova
dolgoročnih obveznosti, kratkoročnih obveznosti in financiranja in poslovanja, ki niso
terjatve iz obveznosti strateških upnikov, in
se bodo poplačale v višini 60% njihove vrednosti (40% odpis) in bo zmanjšana terjatev, upoštevajoč letno obrestno mero 1% (T
+ 1%), poplačane v roku treh let od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Peti razred: terjatev upnika, ki bo poravnana v celoti, po dogovoru z dolžnikom.
Iz priloge B, ki je sestavni del izreka sklepa, je razviden seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane.
Iz priloge A, ki je sestavni del izreka sklepa, je razviden seznam upnikov, katerih terjatve so bile ugotovljene, višina zmanjšane
terjatve in razred, v katerega je uvrščen posamezni upnik.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se postopka
niso udeležili in proti tistim upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 5. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 7. 2001
St 54/2001
S-51946
To sodišče je s sklepom St 54/2001
dne 4. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Intelekt, telekomunikacije
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in informatika, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 12, matična številka 5321077, šifra
dejavnosti 64.200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darjo Erceg, odvetnica v Ljubljani.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 10. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2001
St 29/2001
S-51947
To sodišče je s sklepom St 29/2001
dne 4. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SENO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Dolenjska 45f,
Ljubljana, matična številka: 5768373, šifra dejavnosti: 52.110.
Za sečajno upraviteljico se imenuje Darjp Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 9. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2001
St 88/2000
S-51948
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 88/2000 sklep z
dne 5. 7. 2001:
Poravnalni senat na podlagi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z dol. 52. členom ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
R.G.R., Gostinsko, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Šaleška 2/b, Velenje
in njegovimi upniki, ki bo dne 5. septembra
2001 ob 15. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2001
St 5/96
S-51949
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/96 sklep z dne 5. 7. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Predilnica Laško, Proizvodnja in trženje,
d.o.o., Podšmihel 1, Laško, se zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Predilnica Laško,
Proizvodnja in trženje, d.o.o., Podšmihel 1,
Laško, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2001
St 29/2001
S-51950
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 29/2001 sklep z
dne 5. 7. 2001:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Libela Standard, Industrija tehtnic in finomehanike, d.o.o., Opekarniška 2, Celje (matična številka:
5603285) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (5. 7.
2001).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse
na
žiro
račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Libela p.o. – v stečaju, Opekarniška
2, Celje,

2. Surovina, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,
3. Color, d.d., Medvode, C. Komandanta Staneta 4, Medvode,
4. Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana,
5. predsednik delavcev: Josip Sambolič, Zupančičeva 1, Žalec.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,000.000 SIT na žiro račun
tega sodišča št. 50700-696-250, sklic na
št. 5-29-2001, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2001
St 23/2001-8
S-51951
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2001 z dne 6. 7. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom EURO KARBA,
podjetje za proizvodnjo tekstilnih izdelkov, d.o.o., Bohinjska Bistrica, Trg svobode 1, matična številka: 1403702, šifra
dejavnosti: 18.210.
Za stečajnega upravitelja je postavljen
Ladislav Hafner, Reteče 134, Škofja Loka.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatev in kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne
19. 10.2001 ob 9. uri v sobi 113/I tega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 6. 7. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 7. 2001
St 14/2000-203
S-51952
To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2000 z dne 12. 1. 2001 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarjeva 2, Bled in njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne 12. 1.
2001.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
– razred A, kjer so zajete terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov in priviligirane terjatve delavcev nad višino iz drugega odstavka 160. člena ZPPSL, katerih položaj se po
potrditvi načrta finančne reorganizacije ne
spremeni,
– razred B, kjer so zajete terjatve preostalih upnikov, ki bodo poplačane v denarju
v višini 20% ugotovljene terjatve na dan začetka postopka prisilne poravnave in z
obrestmi po temeljni obrestni meri od začetka postopka prisilne poravnave do poplačila, vse v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
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žili postopka ter prosti upnikom, ki so se
udeležili postopka, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 24. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2001
St 1/99
S-51953
Stečajni postopek nad dolžnikom Valdex proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o. – v stečaju, Šercerjeva 8, Slovenj
Gradec, se zaključi, v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni dolžnik Valdex proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. – v stečaju, izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 7. 2001
St 15/2001-5
S-51988
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
S sklepom opr. št. St 15/2001 z dne 6.
7. 2001 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom HIPOT - HYB, Proizvodnja hibridnih vezij d.o.o., Trubarjeva 7,
Šentjernej in njegovimi upniki.
Za upravitelja prisilne poravnave je določena Vida Gaberc, univ. dipl. jur., Kranjčeva 6, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, 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 iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
– NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana,
– HIPOT d.o.o., – v stečaju, Trubarjeva
7, Šentjernej,
– KEKON d.o.o., Žužemberk, Grajski trg
15, Žužemberk,
– Hudoklin Jože s.p., Kovinoplastika in
orodjarstvo, Gorenji Maharovec 16, Šentjernej,
– Lahne Ivan, Sela pri Šentjerneju 7,
Šentjernej – predstavnik sveta delavcev.
Oklic o začetku prisilne poravnave je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 7. 2001
St 14/99
S-52003
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika HOT Hoteli – turizem d.d., Postojna – v
stečaju, ki ga zastopa stečajni upravitelj Stane Kaluža iz Postojne, se drugi narok za
preizkus terjatev določi za dne 11. 9. 2001
ob 9. uri v sobi št. 132/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 7. 2001
St 9/2001
S-52005
To sodišče je s sklepom opr. št. St
9/2001 z dne 19. 6. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
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EVEX d.o.o., Verd 42, Vrhnika in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve:
– upnikom razreda A, na katere prisilna
poravnava ne vpliva, v celoti,
– upnikom razreda B iz naslova posojilnih in kreditnih pogodb v višini 100% v 5
letih od pravnomočnosti tega sklepa, z enoletnim moratorijem, v štirih enakih letnih
obrokih; do poplačila, najpozneje do poteka roka za poplačilo tečejo obresti po temeljni obrestni meri,
– upnikom razreda C v višini 20% v enem
letu od pravnomočnosti sklepa z obrestmi po
temeljni obrestni meri od 7. 3. 2001 do plačila, najpozneje do poteka roka za plačilo.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 7. 3. 2001 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 6. 2001. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 2. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2001
St 198/2000-18
S-52006
To sodišče je s sklepom St 198/2000
dne 5. 7. 2001 nad dolžnikom TORA-D
d.o.o., Thumova 35, Ljubljana – v stečaju stečajni postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001
St 10/2001
S-52008
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2001 sklep z dne 5. 7. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnkom: IRIS,
Konfekcija d.o.o., Dobje pri Planini, Dobje 1 (matična številka 5705045), se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 12. 9. 2001 ob
10. uri, soba št. 106/I tega sodišča.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: IRIS, konfekcija
d.o.o., Dobje pri Planini, Dobje 1 (matična
številka 5705045), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2001
St 62/2000-44
S-52010
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Gradnje, gradbeno podjetje
Kranj, d.d., Struževo 3b, Kranj, vabi poravnalni senat upnike na narok za prisilno
poravnavo, ki bo dne 3. 9. 2001 ob 13. uri
v sobi 014/klet tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije z dne 19. 2. 2001 v
stečajni pisarni tega sodišča, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 7. 2001

St 77/2001
S-52011
To sodišče je s sklepom St 77/2001
dne 5. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pižem, podjetje za trgovino, zastopstvo in storitve d.o.o., Mala
Loka 15, Domžale, matična številka:
5384818, šifra dejavnosti 50.200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner iz Škofje Loke.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 10. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001
St 63/2001
S-52012
To sodišče je s sklepom St 63/2001
dne 5. 7. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vivat! Vrhunska vina trgovsko podjetje d.o.o., Slovenska 38a, Mengeš, matična številka: 5293871, šifra dejavnosti: 51-340.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 9. 2001 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001
St 1/2001
S-52012
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 1/2001 z dne 20. 6. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 5. 7. 2001, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Paloma Tovarna lepenke Prevalje d.d., Nicina 10,
Prevalje in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
Razred I: terjatve delavcev iz II. odstavka
160. člena ZPPSL, na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka.
Razred II: upniki, ki so svoje terjatve konvertirali v lastniški delež dolžnika in bodo po
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, pridobili naslednje število delnic:
– Paloma Sladkogorska tovarna papirja
d.d. Sladki vrh – 129.839 delnic,
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– Surovina d.d. Maribor – 7.115 delnic,
– Papir servis d.d. Ljubljana – 1.732
delnic in
– Dinos d.o.o. Maribor – 1.162 delnic.
Razred III: terjatve vseh ostalih upnikov,
ki bodo poplačane v roku dvanajst mesecev od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi in to v višini 20% ugotovljene terjatve, skupaj z obrestmi TOM + 0%
od 1. 2. 2001 do izteka roka za izpolnitev
obveznosti iz prisilne poravnave.
Seznam upnikov, kateih terjatve so bile
ugotovljene, z višino prijavljenih in ugotovljenih terjatev, z višino glasovalne pravice,
ter z navedbo zmanjšanih zneskov terjatev
za poplačilo, je sestavni del tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 7. 2001
St 6/2000-75
S-52013
Predlog za začetek postopka prisilne
poravnave nad dolžnikom Agromerkur,
Proizvodnja perutninskega mesa Murska Sobota d.o.o. Industrijska št. 8, se
zavrže, postopek prisilne poravnave pa
ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 6. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
GARDENIA ARS FLORAE d.d., Trg
MBD 4, Ljubljana, štampiljko nepravilne polkrožne oblike, dimenzije 3,4 x 3,2 cm, v
zgornjem delu žiga je stilizirana roža gardenia, v spodnjem pa napis GARDENIA
ARS FLORAE d.d., Ljubljana, Trg MDB 4,
št. 4. gnz-59554
NACIONAL d.o.o., Celovška 189, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: NACIONAL d.o.o., PODJETJE ZA ZASTOPANJE, PRODAJO, PROIZVODNJO
IN SERVIS LJUBLJANA, CELOVŠKA 189,
št. 2. gnn-59733
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Slovenska vojska, 1. OPPVLZO
Kranj, Bleiweisova 32, 4000 Kranj, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Slovenska vojska, grb, 1 OpP VLZO,
KRANJ, okrogle oblike. Ob-52027
Quick Adria restavracije d.o.o., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, preklicujemo žig z
logotipom in napisom naše restavracije
(Quick Adria Restavracije d.o.o. Kersnikova 2, Ljubljana, št. 02. Ob-52110
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Priglasitveni list
Fajdiga Franc s.p., Zaklanec 24/a, Horjul, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030127/1140/00-38/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnc-59694
Fijačko Jožica, Kešetovo 4, Trbovlje, priglasitveni list, opravilna št. 56-00148/94.
gnx-59398
Kajdiž Blaž, Mlinska 11/a, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-2071/98, izdan
dne 6. 10. 2000. gnp-59381
Klinc Martina s.p., Okrepčevalnica, Bohova 29, Hoče, priglasitveni list, opravilna št.
064-68/93, izdan dne 3. 11. 1993.
gnf-59666
Kodba Franc, Ob železnici 12, Maribor,
obrtno
dovoljenje,
št.
047375/1981/00-74/1995, izdano dne 3.
5. 1995. gnn-59958
Kraljevič Saša, Cesta na Roglo 4/c, Zreče, priglasitveni list, opravilna št.
51-0978/2000, mat. št. 1521381.
gno-59386
Kulovec Frančišek s.p., Gasilska pot 18,
Uršna sela, priglasitveni list, opravilna št.
038/0121-94, matična št. 5444545, z zadnjo spremembo 28. 6. 1996. gnr-59729
Kutnar Peter, Zaboršt 9, Šentvid pri Stični,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
032-813/95, izdan dne 13. 5. 1995.
gnl-59714
Marka Andrejka, Log pod Mangrtom
86/a, Log pod Mangartom, obrtno dovoljenje, št. 063461/0929/01-65/1995 - reprezentativno obrtno dovoljenje. gne-59650
Pirc Leo, Krempljeva 3, Ptuj, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 045936, izdana dne
6. 3. 1995. gns-59657
Savić Radiša, Pokopališka ulica 1, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055695/1891/01-35/1996, izdana dne
23. 9. 1996. gnj-59912
Selimi Nafi, Snežniška 3, Pivka, priglasitveni list, opravilna št. 41-421/94, izdan dne
1. 10. 1994. gnd-59568
Škorjanec Vlado, Korte 140, Izola - Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015756/0090/00-23/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gny-59747
Verbovšek Danica, Aškerčev trg 9, Šmarje pri Jelšah, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
042668/0161/00-64/1995.
gnr-59379
Vidmar Lenko s.p., Gosposka 27, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2215/94, izdan dne 18. 11. 1994.
gnh-59514
Višner Marija, Trg svobode 11, Ravne na
Koroškem, priglasitveni list, opravilna št.
5545-24, izdan dne 8. 11. 1993.
gnq-59384

Potne listine
Ahmetović Ševko, Koželjeva 8/a, Ljubljana, potni list, št. AA 304860, izdala UE Ljubljana. gnr-60054
Anzelc Boštjan, Sinja Gorica 31/a, Cerknica, potni list, št. BA 214520. gnc-59719

Anžur Aleš, Reboljeva 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 798196, izdala UE Ljubljana.
gny-59822
Anžur Vladimir, Reboljeva 2, Ljubljana, potni list, št. AA 939077, izdala UE Ljubljana.
gnz-59821
Apatič Uroš, Šolek 93, Velenje, potni list,
št. BA 992003, izdala UE Velenje.
gns-59628
Bajželj Neja, Cesta Jaka Platiše 11, Kranj, potni list, št. BA 941850, izdala UE Kranj.
gnd-59618
Benetek Joško, Cesta 1. maja 80, Hrastnik, potni list, št. AA 117032. gnl-59585
Berger Aleš, Partizanska 39, Bled, potni
list, št. AA 217741. gnf-59816
Bevec Lidija, Puščava 21, Mokronog, potni list, št. AA 71476, izdala UE Trebnje.
gno-59882
Blažević Ivica, Koroška ul. 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 998054, izdala UE Ljubljana. gnx-59548
Bošković Radomir, Jagodje, Ul. proletarskih brigad 16, Izola - Isola, potni list, št. BA
764367, izdala UE Izola. gnd-59418
Božanić Stanoj, Vojkova 1, Sežana, potni
list, št. BA 880085. gnq-59730
Budin Andrej, Miren 58/c, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 44636, izdala UE
Nova Gorica. gni-59438
Celan Joško, Mlinska 42, Hoče, potni
list, št. AA 193502. gnc-59844
Ceneva Daniela, Goriška 6, Maribor, potni list, št. BA 892962. gnn-59583
Cipot Fabijan, Nemčavci 36/b, Murska
Sobota, potni list, št. BA 746185, izdala UE
Murska Sobota. gnk-59736
Cotič Matjaž, Belokranjska ul. 14, Ljubljana, potni list, št. BA 288157. gne-59592
Crnkić Mesud, Hrušica 70, Jesenice, potni list, št. AA 376757, izdala UE Jesenice.
gnu-59601
Crnkić Sabrina, Hrušica 70, Jesenice, potni list, št. BA 818045, izdala UE Jesenice.
gnw-59599
Čas Jure, Mala Mislinja 1, Mislinja, potni
list, št. BA 848271, izdala UE Slovenj Gradec. gns-59503
Čelik Irena, Cesta na Plužne 24, Cerkno,
potni list, št. AA 161791. gnj-59712
Čih Eva, Gornji Lakoš 84, Lendava - Lendva, potni list, št. BA 764599, izdala UE
Lendava. gnu-59751
Čuček Zvonko, Straže 7, Voličina, potni
list, št. BA 185486. gnq-59855
Dedić Mirsad, Fužine 2/a, Kamnik, potni
list, št. AA 627339, izdala UE Kamnik.
gnt-59727
Demšar Janez, Gorjančeva ulica 13, Ljubljana, potni list, št. AA 306939, izdala UE
Ljubljana. gnr-59354
Detiček Miha, Ažmanova ulica 28, Ljubljana, potni list, št. CA 34583, izdala UE
Ljubljana. gnp-59631
Dimnik Davor, Cesta na Brinovec 7, Ljubljana, potni list, št. BA 772902, izdala UE
Ljubljana. gnd-60068
Doblekar Boštjan, Ziherlova 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 973416, izdala UE Ljubljana. gno-59582
Doloržak Zlatko, Moškanjci 79, Gorišnica, potni list, št. CA 32933. gns-59653
Dominko Primož, Grilcev grič 16, Vrhnika, potni list, št. BA 712444, izdala UE Vrhnika. gnx-59748
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Došen Dean, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, potni list, št. BA 719748, izdala UE
Ljubljana. gnw-59999
Dulić Asija, Brodarjev trg 5, Ljubljana, potni list, št. BA 737333, izdala UE Ljubljana.
gng-60065
El Atrous Meriem, Hrastje 44, Limbuš,
potni list, št. BA 700249. gne-59967
Eržen Urban, Roharjevo naselje 11, Škofja Loka, potni list, št. AA 881498.
gng-59765
Fajdiga Dominik, Mali otok 23, Postojna,
potni list, št. BA 604950, izdala UE Postojna. gnp-59731
Ferbežar Katja, Pot v Rudnik 12, Kamnik,
potni list, št. BA 792445, izdala UE Kamnik.
gnc-59569
Ficko Alenka, Sp. Kamenščak 10/a, Ljutomer, potni list, št. BA 186762, izdala UE
Ljutomer. gnn-59858
Ficko Urška, Sp. Kameščak 10/a, Ljutomer, potni list, št. BA 0903694, izdala UE
Ljutomer. gnf-59841
Filipič Karl, Slamnikarska 8, Mengeš, potni list, št. BA 766578, izdala UE Domžale.
gnm-60034
Firm Marjanca, Krimska 20, Ljubljana, potni list, št. AA 310338, izdala UE Ljubljana.
gno-59432
Fras Blaž, Vorančeva 27, Radlje ob Dravi, potni list, št. BA 445780, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnw-59699
Fras Darinka, Kamniška 20/b, Maribor,
potni list, št. AA 985658. gnt-59952
Garmut Robert, Strossmayerjeva 10, Maribor, potni list, št. BA 371583. gnz-59446
Golob Andrej, Prešernova cesta 21, Radomlje, potni list, št. AA 816572, izdala UE
Domžale. gnb-59795
Gosak Lidija, Sp. Slemen 62/b, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 713541.
gnc-59444
Grm Urška, Mavsarjeva cesta 41, Notranje Gorice, potni list, št. BA 883237, izdala
UE Ljubljana. gnv-60025
Grmovšek Borut, Godovič 40, Godovič,
potni list, št. BA 250014. gnv-59450
Hace Ladislav, Podrečje 94, Domžale,
potni list, št. AA 158401, izdala UE Domžale. gnq-59705
Haložan Vilibald, Štrekljeva 66, Maribor,
potni list, št. BA 294085. gnp-59706
Hrast Anton, Čiginj 50, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 123734, izdala UE
Tolmin. gnu-59626
Hušidić Seldin, Kalce 17, Logatec, potni
list, št. BA 792160, izdala UE Logatec.
gns-59478
Ikić Samir, Goriška 43, Velenje, potni list,
št. BA 979357. gnu-59876
Ilinčić Milka, Deskle, Ulica talcev 12, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
117650, izdala UE Nova Gorica. gns-59407
Ipavec Miroslav, Žirovnica 36, Žirovnica,
potni list, št. AA 197109, izdala UE Jesenice. gne-59392
Istenič Marko, F. Kramarja 11, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. AA 549854, izdala
UE Nova Gorica. gnr-59629
Jager Benjamin, Ul. F. Malgaja 5, Šentjur, potni list, št. BA 685163, izdala UE Šentjur pri Celju. gns-59778
Jaklin Karel, Dolga 61, Moravske Toplice, potni list, št. AA 772771, izdala UE Murska Sobota. gnj-59737
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Jakopin Matjaž, Popkova cesta 2, Cerknica, potni list, št. AA 637047.
gnz-59546
Jež Dominik, Lože 31/a, Vipava, potni
list, št. AA 695351, izdala UE Ajdovščina.
gnm-59859
Kemperle Luka, Lom 72, Tržič, potni
list, št. BA 676090. gnb-59745
Kocjan Stanislav, Trzinska cesta 7, Mengeš, potni list, št. AA 579051, izdala UE
Domžale. gni-59713
Kodba Lilijana, Ul. Lili Novy 33, Ljubljana, potni list, št. AA 980073, izdala UE
Ljubljana. gnn-59358
Kodranov Aleksej, Podbrdo 58, Podbrdo, potni list, št. CA 7075, izdala UE
Tolmin. gnx-59723
Kolbe Mitja, II. prekomorskle brigade
17/a, Koper - Capodistria, potni list, št.
BA 761031. gnp-59410
Kolšek Radomir, Škapinova 2, Celje,
potni list, št. AA 752434, izdala UE Celje.
gnm-59959
Kopušar Marija, Primož pri Ljubnem
33/a, Ljubno ob Savinji, potni list, št. AA
839421, izdala UE Mozirje. gni-59617
Koštomaj Bibijana, Kraigherjeva 7, Celje, potni list, št. AA 944814. gnu-59451
Kovač Petra, Zaboršt, Pot pod hribom
3, Domžale, potni list, št. BA 861756,
izdala UE Domžale. gny-59947
Kozic Ludvik, Zelena ulica 46, Murska
Sobota, potni list, št. AA 941358, izdala
UE Murska Sobota. gnh-59914
Krajnc Mirko, Kraigherjeva 19, Ptuj,
potni list, št. AA 990316. gng-59715
Krevs Irena, Brilejeva 1, Ljubljana, potni list, št. AA 817689, izdala UE Ljubljana. gnt-59402
Krunić Andrej, Triglavska ulica 32, Ljubljana, potni list, št. BA 813586, izdala
UE Ljubljana. gno-60107
Krunić Radmila, Triglavska ulica 32,
Ljubljana, potni list, št. BA 218576, izdala UE Ljubljana. gnp-60106
Kusić Miroljub, Kolodvorska cesta 5,
Kranj, potni list, št. BA 935421, izdala UE
Kranj. gnj-59587
Kuštrin Fortunat, Gosposvetska 13,
Kranj, potni list, št. AA 219102.
gnk-59961
Kuštrin Kristina, Gosposvetska 13, Kranj, potni list, št. BA 408603. gng-59965
Kuštrin Nataša, Trg svobode 14, Tržič,
potni list, št. AA 345629. gnb-59845
Laznik Gregor, Ul. Dolenjskega odreda 52, Ivančna Gorica, potni list, št. BA
734206, izdala UE Grosuplje. gns-59603
Leben Rajko, Horjul 255/a, Horjul, potni list, št. BA 950690, izdala UE Ljubljana. gnx-59823
Lempl Darinka, Gašperšičeva 6, Ljubljana, potni list, št. AA 714573.
gnj-59937
Lesar Liviana, Ul. Juleta Gabrovška 30,
Kranj, potni list, št. AA 345581.
gnq-59634
Letnik Robert, Hrenca 27, Maribor, potni list, št. BA 872694. gng-59440
Maček Iva, Ulica mesta Grevenbroich
2, Celje, potni list, št. BA 661083.
gnk-59686
Mahnič Borut, Mali otok 3, Postojna,
potni list, št. BA 0695814, izdala UE Postojna. gnb-59470

Maleš Maša Aleksandra, Ul. padlih borcev 6, Ljubljana, potni list, št. AA 811304,
izdala UE Ljubljana. gnm-59609
Martinović Zoran, Beblerjev trg 14, Ljubljana, potni list, št. BA 853216, izdala UE
Ljubljana. gno-59782
Mayerhold Ana Marija, Fabianijeva 33,
Ljubljana, potni list, št. BA 412870, izdala
UE Ljubljana. gnu-59826
Merlak Mojca, Rovte 105, Logatec, potni
list, št. AA 97951, izdala UE Vrhnika.
gnq-60055
Miklavčič Darja, Branik 213, Branik, potni list, št. BA 866977, izdala UE Nova Gorica. gnb-59970
Miklič Tadeja, Švabičeva ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 936273, izdala UE Ljubljana. gnq-59355
Milešević Nedeljko, Jakčeva 36, Ljubljana, potni list, št. BA 523645, izdala UE Ljubljana. gnd-59893
Močnik Tadej, Slamnikarska ulica 14, Mengeš, potni list, št. BA 997964, izdala UE
Domžale. gns-59957
Mohorko Aleš, Bezena 76, Ruše, potni
list, št. BA 602010. gnd-59768
Mužinič Tanja, Obala 23, Portorož - Portorose, potni list, št. AA 925, izdala UE Piran.
gnj-59437
Narobe Dragomir, Mengeška cesta 36,
Trzin, potni list, št. AA 962188, izdala UE
Domžale. gnv-59979
Nemec Andraž, Dolnje Cerovo 43, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
44369, izdala UE Nova Gorica.
gnw-59724
Nerat Zoran, Slomškova ulica 4, Ljubljana, potni list, št. BA 44405, izdala UE Ljubljana. gng-59565
Nešković Nedo, Matjaževa ul. 11, Ljubljana, potni list, št. BA 499508, izdala UE
Ljubljana. gnv-59400
Nikočević Elvis, Ravne 26, Tržič, potni
list, št. BA 676210, izdala UE Tržič.
gne-59817
Nikolai August, Ložice 5, Podnanos, potni list, št. BA 245184, izdala UE Ajdovščina.
gnl-59860
Nikolić Jagoda, Prisoje 8, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 911518. gni-59813
Nikolić Natali, Prisoje 8, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 761171. gnl-59810
Nikolić Stefani, Prisoje 8, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 913597. gnj-59812
Novina Boštjan, Sadinja vas 3/c, Semič,
potni list, št. BA 262057, izdala UE Črnomelj. gnv-59604
Oblak Tea, Mestni trg 16, Škofja Loka,
potni list, št. BA 749823. gnb-59870
Omerović Galib, Koželjeva ulica 8/a, Ljubljana, potni list, št. BA 331171, izdala UE
Ljubljana. gnv-59550
Pavičič Josip, Stiplovškova 6, Brežice,
potni list, št. CA 8112, izdala UE Brežice.
gnk-59761
Pavlovič Mirjana, Ulica 1. junija 2, Trbovlje, potni list, št. AA 51090. gnt-59852
Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, potni list, št. CA 34116, izdala UE Ljubljana. gnt-59981
Perić Andreja, Ulica Staneta Rozmana 2,
Murska Sobota, potni list, št. BA 809870,
izdala UE Murska Sobota. gnn-59758
Peternel Andrej, Zelenica 6, Tržič, potni
list, št. AA 362188. gnl-59435
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Pinterič Jolanda, Zgornja Pohanca 8, Sromlje, potni list, št. BA 60022, izdala UE Brežice. gnt-59777
Pipan Tatjana, Sveti Duh 89, Škofja Loka,
potni list, št. BA 215009. gni-59838
Planinc Miha, Trnovski pristan 34/a, Ljubljana, potni list, št. BA 798074, izdala UE
Ljubljana. gne-59892
Plazer Marija Darinka, Franz Schubert str.
13, D-88213 Ravensburg, potni list, št. AA
292837. gnq-59659
Plevčak Igor, Žorgova 89, Ljubljana, potni list, št. AA 293023, izdala UE Ljubljana.
gnu-60051
Potočnik Janko, Podvrh 2, Poljane nad
Škofjo Loko, potni list, št. AA 893582.
gnv-59925
Prevolšek Anton, Zgornja Hudinja 8, Celje, potni list, št. BA 358538, izdala UE Celje. gnz-59571
Pulko Bernardka, Jakčeva 39, Ljubljana,
potni list, št. BA 703150. gnb-59770
Pupović Elvin, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. CA 33687, izdala UE Ljubljana.
gnt-59781
Ramšak Boštjan, Okoslavci 33, Sveti Jurij ob Ščavnici, potni list, št. BA 803503,
izdala UE Gornja Radgona. gnu-59851
Rebernik Brigita, Dobrna 7, Dobrna, potni list, št. BA 947066. gnw-59749
Rekić Anela, Cesta 1. maja 1, Jesenice,
potni list, št. BA 825141, izdala UE Jesenice. gnt-59652
Resnik Jasmina, Kozje 85, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA 634314, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnd-59443
Robenig Šuštar Mitja, Dunajska cesta
319, Ljubljana, potni list, št. BA 591219,
izdala UE Ljubljana. gng-59940
Rot Hubad Marjeta, Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 593060, izdala
UE Ljubljana. gni-59567
Rovan Ivan, Knafljev trg 10, Ribnica na
Pohorju, potni list, št. AA 14716. gnt-59602
Sladič Aleš, Cesta C. Tavčarja 8, Jesenice, potni list, št. BA 457684, izdala UE Jesenice. gni-59913
Sovič Simon, Primčeva ulica 22, Maribor, potni list, št. BA 848992. gng-59840
Stanič Dalibor, Gregorčičeva 15/a, Nova
Gorica, potni list, št. BA 922291, izdala UE
Nova Gorica. gng-59415
Ščurek Primož, Plešivo 44, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
139491, izdala UE Nova Gorica. gnh-59414
Šećkanović Senad, Cesta maršala Tita
94, Jesenice, potni list, št. BA 851946, izdala UE Jesenice. gnh-59739
Šifrer Andrej, Sr. Bitnje 122, Žabnica,
potni list, št. AA 41450. gnl-59710
Šifrer Damjan, Bevkova 12, Litija, potni
list, št. BA 463705. gnn-59833
Šipoš Jožef, Podgorci 8/b, Podgorci, potni list, št. AA 482430. gnz-59946
Škrjanc Nataša, Zg. Duplje 1/a, Duplje,
potni list, št. AA 098653. gnb-59445
Štemberger Damijan, Vrbica 32, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 638050.
gnb-60045
Štemberger Jadranka, Gregorčičeva 3,
Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 840229.
gnk-60044
Štrukelj Blaž, Sr. Gameljne 28, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. CA 28575, izdala UE
Ljubljana. gnx-60052
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Švajgar Cirila, Črtomirova 25, Ljubljana,
potni list, št. BA 219493, izdala UE Ljubljana. gng-59740
Tešić Milan, Maroltova ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 737885, izdala UE Ljubljana. gnl-59360
Tollazzi Tomo, Trubarjeva 42, Ljubljana,
potni list, št. AA 673149, izdala UE Ljubljana. gnf-59541
Topić Ines, Knezova 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 720227, izdala UE Ljubljana.
gny-59572
Tršinar Marko, Puščava 1, Mokronog, potni list, št. AA 51158, izdala UE Trebnje.
gny-59697
Verban Janez, Martjanci 74, Martjanci,
potni list, št. BA 505226, izdala UE Murska
Sobota. gne-59917
Videčnik Špela, Igriška ul. 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 998636, izdala UE Ljubljana. gny-59922
Vogrinec Peter, Suhadole 61/f, Komenda, potni list, št. BA 678934, izdala UE Kamnik. gnq-59980
Volk Karmen, Predjama 4, Postojna, potni list, št. AA 950383, izdala UE Postojna.
gnf-59591
Vollmaier Silvestra, Meža 155/b, Dravograd, potni list, št. AA 812940, izdala UE
Dravograd. gnr-59954
Vollmaier Vladimir, Meža 155/b, Dravograd, potni list, št. AA 812939, izdala UE Dravograd. gnq-59955
Vranič Metka, Poljanska cesta 13, Ljubljana, potni list, št. BA 140646, izdala UE
Ljubljana. gns-59428
Vurcer Matej, Orešje 21, Ptuj, potni list,
št. BA 862397. gnr-59879
Zadnikar Jože, Črna vas 5, Ljubljana, potni list, št. AA 938902, izdala UE Ljubljana.
gnk-59561
Žilavec Klaudija, Petišovci, Petišovska ulica 80, Lendava - Lendva, potni list, št. BA
715176, izdala UE Lendava. gns-59728
Župevc Bogomil, Pretnarjeva ulica 2, Ljubljana, potni list, št. AA 936361, izdala UE
Ljubljana. gnc-59919
Župevc Lidija, Pretnarjeva ulica 2, Ljubljana, potni list, št. AA 936280, izdala UE Ljubljana. gnz-59921
Župevc Milan, Pretnarjeva ulica 2, Ljubljana, potni list, št. BA 616737, izdala UE
Ljubljana. gnb-59920

Osebne izkaznice
Adamič Alenka, Bizeljska 11, Brežice,
osebno izkaznico, št. 233064. gne-59442
Adler Blanka, Jelenče 27, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 814982.
m-1297
Adrović Dragica, Nadgoriška 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 810277.
gnp-59931
Angelov Jolanda, Rozmanova 65, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 524427.
gnq-59405
Arnejšek Ana, Zofke Kvedrove 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85756.
gns-59703
Bajt Mojca, Chengdujska 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 383281. gnd-59943

Baričak Katja, Tacenska cesta 131, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 595481.
gnp-59431
Barić Antun, Cesta Kozjanskega odreda
8, Štore, osebno izkaznico, št. 723042.
gnx-59923
Barlič Vinko, Chengdujska cesta 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672608.
gne-59396
Benedik Mojca, Tominčeva 52, Kranj,
osebno izkaznico, št. 768585. gnn-59708
Bizjak Klemen, Begunje 66, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 838869.
gnx-59848
Bolah Aleš, Zgornji Tuhinj 4/a, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 340913.
gnp-59564
Bošković Radomir, Jagodje, Ul. proletarskih brigad 16, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 179821. gnc-59419
Bračun Silvo, Levarjeva 71, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 11777. gnl-59685
Brajlih Bojan, Triglavska ul. 12, Bled, osebno izkaznico, št. 860669. gnw-59399
Brezovšček Nataša, Vešenik 23, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 199418.
gnq-59580
Černel Milan, Vitomarci 56, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 313384. gnh-59939
Čož Marija, Petrovičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74159. gnf-59916
Dalla Valle Katarina, Ziherlova 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124203.
gnn-59408
Didović Davor, Kidričeva 4, Kočevje, osebno izkaznico, št. 159446. gne-59742
Djurić Slavica, Na Korošci 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416226. gnu-59701
Dolenec Julijana, Gubčeva 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 715355. gng-59865
Dolenšek Ivan, Trebušakova ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 378181.
gnm-60109
Drame Terezija, Šerovo 9, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 212442.
gnk-59861
Dušak Sonja, Štrekljeva ulica 62, Maribor, osebno izkaznico, št. 449177.
gnk-59886
Dvornik Zmaga, Ljubljanska 21/e, Kamnik, osebno izkaznico, št. 369987.
gnv-59825
Džafić Jusuf, Kersnikova 18, Celje, osebno izkaznico, št. 299633. gnx-59423
Fegeš Gorazd, Gradišče nad Pijavo Gorico 71, Škofljica, osebno izkaznico, št.
360237. gnc-59969
Flis Avgust, Dečmanova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 706644. gnd-59897
Flogie Erna, Šentilj 72/a, Mislinja, osebno izkaznico, št. 468255. gnr-59854
Gregorc Ivan, Podsmreka 6, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 202009. gnm-59559
Grmovšek Majda, Cankarjeva 23, Maribor, osebno izkaznico, št. 323395.
gny-59447
Grojzdek Vera, Topniška 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 240242. gnv-59875
Gruenwald Uroš, Rusjanov trg 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312057.
gns-59853
Hinić Živko, Vojkova 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 719677. gny-60047
Hobel Sonja, Menardova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 150157. gnn-60058

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Hribar Igor, Kuratova 21, Kranj, osebno
izkaznico, št. 835816. gnk-59611
Hvala Vojko, Sp. Kanomlja 31, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 98327.
gnt-59452
Inkret David, Pod Bellevuejem 10, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 697814.
gnr-59429
Intihar Alojz, Ulica prvoborca 7, Jesenice, osebno izkaznico, št. 664687.
gnx-59973
Jager Florjan, Šentilj 60, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 381041.
m-1308
Jerič Marko, Mali vrh 7/a, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 368922. gnf-59416
Jevšenak Adolf, Fošt 20, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 474298. gnj-59887
Jezeršek Simon, Partizanska cesta 47,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 258554.
gnx-60048
Judež Marko, Ul. Anke Salmičeve 39,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
38149. gnf-59545
Kaučevič Antonija, Barislovci 10, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
693166. gnh-59839
Kavčič Ana, Erjavčeva 18, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 380185. gnh-59439
Kerin Urška, Izletniška 19, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 424514.
gno-59857
Knavs Jure, Podklanec 6, Sodražica, osebno izkaznico, št. 512454. gnx-59573
Knehtl Maša, Jenkova 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 267933. gne-59642
Kolar Karmen, Petrovičeva 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 745915. gno-59832
Kolšek Radomir, Škapinova 2, Celje, osebno izkaznico, št. 665435. gnl-59960
Kostanjšek Darko, Zg. Tinsko 45, Loka
pri Žusmu, osebno izkaznico, št. 366414.
gny-59972
Košič Melita, Sp. Brežnica 36, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 252184. gnc-59744
Kralj Maja, Jesetova 93, Kranj, osebno
izkaznico, št. 306642. gnz-59596
Kresnik Jožica, Okoška gora 23, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 818946.
gni-59888
Krivec Denis, Cerovec, Podbočjem 19,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
369115. gnu-59426
Križnar Franc, Reteče 127, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 434516. gni-60038
Kump Ivana, Sovjak 43, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 162607.
gnn-59633
Leben Rajko, Horjul 255/a, Horjul, osebno izkaznico, št. 189325. gns-59753
Levič Bojan, Gradišče 7/b, Primskovo,
osebno izkaznico, št. 358849. gnt-59552
Lipovec Aleksander, Poštni vrh 14, Logatec, osebno izkaznico, št. 241550.
gnm-59584
Logar Polona, Suha pri Predoslah 9,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 440565.
gnw-59453
Lukanc Valentin, Žiganja vas 52, Križe,
osebno izkaznico, št. 606845. gnv-59725
Mahnič Borut, Mali otok 3, Postojna, osebno izkaznico, št. 116300. gng-59465
Marinič Damjan, Stara nova vas 3, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
830899. gnk-59411
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Maver Tomaž, Malči Beličeve 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 429599.
gnz-59971
Mihelič Beno, Greenwiška cesta 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 262442.
gnw-59974
Miljević Mičo, Dol. Košana 9, Košana,
osebno izkaznico, št. 10770. gnj-59462
Močnik Simon, Zadružna 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 238117. gns-59878
Mohar Amalija, Pugljeva 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 354999. gnm-59409
Morozov Andraž, Šarhova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 401703. gne-60067
Mrzdovnik Monika, Stenica 43, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 303249. gnv-59750
Novak Simona, Gotovlje 186/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 748473. gnx-59648
Pavalec Srečko, Vukovski vrh 5, Jarenina, osebno izkaznico, št. 749160. m-1287
Pavičič Josip, Stiplovškova 6, Brežice,
osebno izkaznico, št. 698502. gnj-59762
Pečnik Dragica, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 837392.
gnh-59764
Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 465057.
gnm-59738
Pelan Jaka, Mokrška ulica 60/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 731959.
gng-59590
Pevnik Stanislav, Efenkova 61, Velenje,
osebno izkaznico, št. 416934. gnd-59468
Pigac Suzana, Sp. Gasteraj 77, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 716121. m-1283
Pirc Samo, Ferberjeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 171440.
gne-59792
Planinšek Tanja, Prekorje 92, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 636536. gno-59707
Popović Uroš, Miklošičeva 19, Domžale,
osebno izkaznico, št. 313324. gnr-59654
Požun Janko, Cesta 1. maja 44, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 437327.
gnw-59624
Pučko Klemen, Jakčeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 867417. gni-60063
Pustišek Nuša, Celovška 145/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312052.
gnt-59877
Puž Boris, Snežniška 6, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 611131.
gnp-59856
Radžić Amira, Kardeljev trg 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 192297. gnv-59625
Ravbar Zlatan, Lepa cesta 4/a, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 846606.
gnp-59406
Ravnik Tatjana Marina, Langusova ulica
18, Radovljica, osebno izkaznico, št.
144277. gnm-59734
Rebrec Primož, Vitomarci 79, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 405402. gnk-59436
Respet Franc, Kočnica 50, Celje, osebno izkaznico, št. 496200. gng-59390
Ritovšek Angela, Jezbin vrh 1, Kalobje,
osebno izkaznico, št. 76042. gnx-59623
Romšak Marija, Črna 12, Stahovica, osebno izkaznico, št. 41916. gnx-59498
Seljak Uroš, Delavska 35, Mojstrana, osebno izkaznico, št. 374984. gnf-59641
Simčič Sabina, Pretnerjeva 2, Postojna,
osebno izkaznico, št. 282465. gnb-59595
Snoj Andreja, Snojeva ul. 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 670623. gnw-59574

Snoj Nina, Malova 10, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 167435. gnt-59627
Stančič Anton, Pod Planino 11/a, Sežana, osebno izkaznico, št. 460801.
gnj-59616
Stražišar Marjeta, Tomšičeva 52, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 715355.
gnh-59864
Strnad Jure, Ulica 22. maja 13, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 243269.
gnl-59635
Strniša Andrej, Tekstilna 16, Kranj, osebno izkaznico, št. 173088. gnr-59454
Strojanšek Cvetka, Stara pravda 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 105822.
gne-59717
Sušnik Sandi, Rožično 2/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 21055. gnv-59975
Šipelj Justina, Gospodinjska 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 465256.
gno-59532
Šket Martina, Mlinska pot 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 128070. gnz-59771
Štekar Roko, Snežatno 26, Kojsko, osebno izkaznico, št. 196224. gnc-59944
Šunta Marija Ema, Pot na Golovec 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 294618.
gno-59932
Tihole Uroš, Jurklošter 14, Laško, osebno izkaznico, št. 212569. gnc-59469
Trojanšek Jakob, Vikrče 28, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 188669.
gnz-59696
Turka Karla, Jamska cesta 11, Postojna,
osebno izkaznico, št. 295242. gnk-59461
Turnšek Nada, Vransko 37, Vransko, osebno izkaznico, št. 828634. gnh-59889
Ule Borut, Veliki vrh pri Šmarju 62, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 478472.
gnf-59491
Urbas Pavle, Franketova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 402772. gnm-59434
Urlep Dragica, Preša 28, Majšperk, osebno izkaznico, št. 523657. gnj-59412
Verban Štefan, Lendavska 59, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 561890.
gnn-59658
Verhek Vladimir, Ciril Metodov trg 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 14292.
gnm-59884
Vodopivec Boštjan, Selce 67, Pivka, osebno izkaznico, št. 511534. gnz-59871
Vurkeljc Karel, Rojčeva 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 634875. gnp-59606
Vurkeljc Nedeljka, Rojčeva 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 658606. gnq-59605
Zadnikar Jože, Črna vas 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 260194. gnl-59560
Zaletelj Antonija, Dolenjska cesta 178,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 515874.
gno-59357
Ziherl Elizabeta, Jakčeva 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 100069. gnu-59401
Zupanc Dejan, Boletina 26/a, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 247154. gnf-59966
Zupančič Janez, Podsmreka 51, Dobrova, osebno izkaznico, št. 338224.
gns-59553
Žagar Marko, Skopska 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 177814. gnj-59962
Žankar Peter, Dobrava 4, Radeče, osebno izkaznico, št. 804278. gnx-59448
Žerjav Andreja, Jurišna vas 29, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 338703.
gnh-59464
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Žitnik Ava, Bukovica pri Vodicah 15, Vodice, osebno izkaznico, št. 607886.
gnm-60059
Žontar Gašper, Miklošičeva 4/c, Domžale, osebno izkaznico, št. 145467.
gnz-60046

Vozniška dovoljenja
Adamič Klemen, Popovičeva ulica 34,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1018674, reg. št. 410989, izdala UE Celje. gnm-59834
Ademaj Matevž, Dunajska cesta 113, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285685, reg. št. 226999. gnv-59375
Adler Bianka, Jelenče 27, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11457, izdala UE Pesnica. m-1296
Albaneže Peter, Trg prekomorskih brigad
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000074, reg. št. 208943, izdala UE
Ljubljana. gnh-59689
Arh Helena, Pot v Bitnje 54, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806348,
reg. št. 33889, izdala UE Kranj. gnz-59746
Bajt Luka, Begunje 161, Begunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1163126, reg. št. 25297, izdala UE Radovljica. gnb-60070
Banko Drago, Opekarniška 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9673.
gnd-59868
Barlič Vinko, Chengdujska cesta 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1487873, reg. št. 7447, izdala UE Ljubljana. gnd-59397
Bem Matija, Bežigrad 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1373230,
reg. št. 196078, izdala UE Ljubljana.
gny-59622
Bertoncelj Jernej, Triglavska 56, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. S
1412808. gni-59463
Bezjak Dunja, Stara ul. 6, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 248788,
reg. št. 35845, izdala UE Maribor. m-1244
Bistović Martina, Črnuška cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164952, reg. št. 218534, izdala UE Ljubljana. gnp-59556
Bizjak Klemen, Begunje 66, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 901195, reg. št. 23571. gny-59847
Blagotinšek Adela, Kovorska cesta 5, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8015, izdala UE Tržič. gni-59788
Bogataj Suljanović Saša, Podlubnik 154,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28393, izdala UE Škofja Loka.
gnq-59830
Bohak Vinko, Visole 14, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, reg.
št. 880. gnq-59534
Bohinjec Papler Marija, Pod gozdom 33,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 806898, reg. št. 38362, izdala
UE Kranj. gnv-60050
Bombek Vesna, Zg. Duplek 36/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 610798, reg. št. 100473, izdala UE
Maribor. m-1289
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Bombek Zoran, Obrežna 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1511142,
reg. št. 111131, izdala UE Maribor. m-1307
Brajer Stanko, Ornuška vas 4, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1432176, reg. št. 5145, izdala UE Trebnje.
gnc-59769
Bukovec Jan, Kidričeva 102, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1393299,
reg. št. 35243, izdala UE Domžale.
gnh-59814
Cajhen Sebastijan, Zajelše 9, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250411, reg. št. 224008, izdala UE Ljubljana. gnj-60062
Cankar Stanislav Bojan, Lavričeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1137070, reg. št. 76168, izdala
UE Ljubljana. gnr-59929
Cetinski Nataša, Vrhovčeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje , kat, BGH,
št. S 1105774, reg. št. 212053, izdala UE
Ljubljana. gnh-60214
Cof Brigita, Hruševo 76, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 141751,
reg. št. 183795, izdala UE Ljubljana.
gnr-59679
Čabrilo Špela, Šerkova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1434554,
reg. št. 237790, izdala UE Ljubljana.
gnr-59829
Čater Dušan, Podlubnik 160, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 13331, izdala UE Škofja Loka.
gnh-59539
Čebular David, Škofije 8, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1361674, reg. št. 19608, izdala UE Grosuplje. gno-60057
Čegec Dragotin, Milje 56, Visoko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 600922,
reg. št. 28893, izdala UE Kranj. gnf-60066
Čeh Breda, Trčova 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1177910,
reg. št. 91467, izdala UE Maribor. m-1293
Čeh Nastja, Zabovci 6a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39011,
izdala UE Ptuj. m-1245
Česen Roki, Ul. Gubčeve brigade 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1264968, reg. št. 225497, izdala UE Ljubljana. gnd-59818
Demek Silvia, Velika Polana 216/a, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13815, izdala UE Lendava.
gno-59457
Dobnikar Andreja, Topol Pri Medvodah
12, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1420184, reg. št. 237427, izdala UE Ljubljana. gnh-60039
Dolenšek Ivan, Trebušakova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 353885, reg. št. 29936, izdala UE Ljubljana. gnn-60108
Dolinar Aleš, Kidričeva 15, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BCGH,
št. S 1307217, reg. št. 49657, izdala UE
Kranj. gnh-59389
Drole Aleksander, Glavni trg 9, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1156924, reg. št. 15233, izdala UE Ajdovščina. gnk-59786
Dvornik Zmaga, Ljubljanska cesta 21/e,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22656, izdala UE Kamnik. gny-59547

Džafić Jusuf, Kersnikova 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40737.
gny-59422
Fabijančič Dejan, Maistrova 20, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S 1269396,
reg. št. 9930, izdala UE Ilirska Bistrica.
gno-59382
Fajt Robert, Sp. Gaj 39, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30912, izdala UE Ptuj. gnm-59784
Feldin Milan, Cmereška gorca 11/b, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5504, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnp-59881
Ferš Darja, Borovnikova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 670239,
reg. št. 78953, izdala UE Maribor. m-1290
Ficko Alenka, Sp. Kamenščak 10/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. A-350,
BGH, št. 10136, izdala UE Ljutomer.
gnn-59783
Fonda Helena, Latkova vas 61, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
902889, izdala UE Žalec. gny-59651
Frbežar Gostiša Dunja, Gregorčičeva
32/c, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 831592, reg. št. 10502.
gnx-59377
Gale Andrej, Liparjeva 18, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1474617,
reg. št. 36093, izdala UE Domžale.
gnw-59424
Gerstenhofer Ivan, Levstikova 4, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 2185. gnc-59369
Globelnik Metka, Gašperšičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 765995, reg. št. 86597, izdala UE Ljubljana. gnp-59956
Golob Darja, Borštnikova 61, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 719967,
reg. št. 86132, izdala UE Maribor. m-1263
Gorišek Mateja, Za povrtmi 2/a, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1466162, izdala UE Litija. gnn-59433
Grad Branko, Kleče 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 931291,
reg. št. 9403, izdala UE Ljubljana.
gnw-59549
Grašič Jožef, Slivniško Pohorje 46, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
370669, reg. št. 45217, izdala UE Maribor.
m-1231
Gričar Gregor, Kolodvorska 9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303734,
reg. št. 26372. gnt-59902
Grofelnik Marko, Levarjeva ulica 89, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490965, reg. št. 245034, izdala UE Ljubljana. gnn-59933
Guzelj Stanislav, Davča 30, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
4059, izdala UE Škofja Loka. gnl-59735
Hace Ladislav, Podrečje 94, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
759140, reg. št. 7509, izdala UE Domžale.
gnk-59836
Ham Matjaž, Stari trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1164470,
reg. št. 218948, izdala UE Ljubljana.
gnc-59598
Hamer Franc, Benedikt 63/b, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1109166, reg. št. 4496, izdala UE Lenart.
m-1264
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Horjak Gregor, Kardeljeva c. 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
112226, izdala UE Maribor. m-1252
Horvat Cvetko, Poljska pot 9/c, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 39277.
gnl-59785
Hozjan Robert, Dolenja Trebuša 79, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
000220240, izdala UE Tolmin. gnb-59895
Hrovat Mirjana, Matije Tomca 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700266, reg. št. 18507, izdala UE Domžale. gni-59963
Ilić Šauperl Denis, Limbuška graba 18,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1444489, reg. št. 119138, izdala UE Maribor. m-1240
Jager Florjan, Šentilj 60, Šentilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, reg.
št. 5030, izdala UE Pesnica. m-1309
Janjić Sanja, Kanižarica 38a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7936,
izdala UE Črnomelj. gno-59607
Jasnič Vera, Pod kostanji 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S
1136123, reg. št. 117673, izdala UE Ljubljana. gns-60053
Jelenc Stanislava, Ševlje 12, Selca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24220,
izdala UE Škofja Loka. gnw-60049
Jelerčič Primož, Prvačina 34/a, Prvačina, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnz-59646
Jerman Srečko, Oljčna pot 16, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg.
št. 5187, izdala UE Koper. gno-59632
Jerovšek Edita, Križna c. 26, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 58941,
izdala UE Maribor. m-1253
Jevšek Damjana, Glavni trg 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4586, izdala UE Novo mesto. gnu-59901
Juren Gordana, Obrežje 1/c, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 17797, izdala UE Brežice.
gnx-59773
Jurkas Marko, Črnc 68/a, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12548,
izdala UE Brežice. gnl-59460
Karo Jože, Vransko 129, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 903356, izdala
UE Žalec. gne-59867
Kastelic Slavko Peter, Pod topoli 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186422, reg. št. 91746, izdala UE Ljubljana. gnk-59711
Knez Matjaž, Pešnica 18, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 5711,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnp-59456
Kocbek Brigita, Tomšičeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609323, reg. št. 97038, izdala UE Maribor.
m-1256
Kocet Robert, Gornji Lakoš 145/a, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 10581, izdala UE Lendava.
gny-59472
Kočevar Korbar Mojca, Preglov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364331, reg. št. 168354, izdala UE Ljubljana. gnv-59600
Kodrin Andreja, Linhartova cesta 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
799915, reg. št. 77669, izdala UE Ljubljana. gni-59863
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Kogoj Nevenka, Polanškova ulica 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480165, reg. št. 103490, izdala UE Ljubljana. gnu-59951
Kokelj Vincenc, Borisa Kalina 19, Solkan, vozniško dovoljenje, št. 20138, izdala
UE Nova Gorica. gns-59803
Kolar Milan, Ponikva 42, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 9009,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnn-59458
Korotaj Danilo, Parlovci 15/c, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5437.
gnp-59681
Kozar Janko, Stanovska 84, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
3468, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-59513
Koželj Simonida, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970544, reg. št. 200770, izdala UE Ljubljana. gnj-59391
Kralj Boštjan, Vodovodna 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 676013,
reg. št. 27233, izdala UE Domžale.
gne-59992
Kralj Marjan, Oktobrske revolucije 4, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2225, izdala UE Izola. gnb-59520
Krevh Jurij, Gadišče 10, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11577.
gnq-59680
Kroflič Rok, Ul. bratov Jančarjev 39, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. S 1186008, reg.
št. 43955. gnc-59544
Kromar Janez, Ul. bratov Učakar 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
652529, reg. št. 70613, izdala UE Ljubljana. gnk-60061
Kronvogel Andrej, Črmlja 7/a, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31063, izdala UE Ptuj. gnn-59908
Kuštrin Nataša, Trg svobode 14, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44859, izdala UE Kranj. gnz-59846
Lavka Andrej, Cesta ob barju 26, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367268, reg. št. 234581, izdala UE Ljubljana. gnn-59558
Leben Rajko, Horjul 255/a, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1266596, reg. št. 92314, izdala UE Ljubljana. gnt-59752
Legvart Jurček, Cankarjeva 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 714297,
reg. št. 56825, izdala UE Maribor. m-1250
Lešnik Alojzija, Sp. Vrtiče 21, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2006, izdala UE Pesnica. m-1238
Levič Bojan, Gradišče 7/b, Primskovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651721, izdala UE Litija. gnu-59551
Lukanc Valentin, Žiganja vas 52, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 1131,
izdala UE Tržič. gnu-59726
Madle Sandi, Sela pri Rotežu 10, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št.
39937. gnd-59368
Madotto Klavdij, Gregorčičeva 25/d, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 32623, reg. št. 571, izdala UE
Ilirska Bistrica. gns-59353
Maher Lea, Recenjak 52, Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1109732, reg. št. 943, izdala UE Ruše.
m-1241

Mahkovic Urška, Spodnji Log 27, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1466006, izdala UE Litija. gnw-59949
Maleš Maša Aleksandra, Ul. padlih borcev 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 406877, reg. št. 9931, izdala
UE Ljubljana. gnl-59610
Malič Klavdija, A. Černejeve 4, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12216. gnf-59466
Marinič Frančišek, Dolena 9, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, reg.
št. 2776, izdala UE Ptuj. gni-59517
Marn Jožef, Mala Kostrevnica 29, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 1323058, izdala UE Litija. gnz-59721
Matijević Boško, Prušnikova 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
575757, izdala UE Maribor. m-1311
Mavrič Franko Marjo, Vrhovlje pri Kojskem 3/a, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. 2666, izdala UE Nova Gorica.
gnx-59898
Mesarič Marijan, Ul. koroškega bataljona
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 846572, reg. št. 153474, izdala UE
Ljubljana. gnd-59493
Mihelak Matjaž, Selniška c. 22, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158810, reg. št. 8254, izdala UE Ruše.
m-1255
Mihelj Jasna, Pod Sedovnikom 19, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10380, izdala UE Sežana. gnu-59976
Mikolić Alenka, Golouhova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134524, reg. št. 214561, izdala UE Ljubljana. gno-59807
Milanovič Darko, Trčova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1290302,
izdala UE Maribor. m-1304
Mileta Edita, Rosinova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 720044,
reg. št. 57579, izdala UE Maribor. m-1279
Miljević Gordana, Cankarjeva 19, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
900668, izdala UE Radovljica. gnw-59674
Mrhar Marjeta, Čeplje 3, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1465606, izdala
UE Litija. gnl-60035
Mrzljak Iztok, Ul. heroja Jožeta Mihelčiča
3, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9371, izdala UE Črnomelj.
gnu-59776
Nabernik Jure, Keleminova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127488, reg. št. 98908, izdala UE Maribor. m-1286
Pahernik Marko, Dravinjska cesta 62, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 20138. gnz-59371
Panič Nebojša, Hrastovec 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1085113,
reg. št. 26232, izdala UE Velenje.
gnl-59885
Pavičič Josip, Stiplovškova 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
4830, izdala UE Brežice. gnl-59760
Pavlič Marjan, Podgorje 13, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15938, izdala UE Kamnik.
gnu-59926
Pavlin Boris, Panonska 5b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872624,
reg. št. 98393, izdala UE Maribor. m-1234
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Pavlović Dejan, Nazorjev trg 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 43691. gni-59538
Pavšič Rok, Turkova ulica 23, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567236, reg. št. 76933, izdala UE Ljubljana. gnv-59425
Pečnik Vladimir, Vojsko 2/a, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3213, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-59775
Peinkiher Marjan, Ul. Kirbiševih 4/g, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
60091, izdala UE Maribor. m-1301
Pelan Jaka, Mokrška ulica 60/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134644, reg. št. 214658, izdala UE Ljubljana. gnh-59589
Pevec Lado, Župančiveva 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045471,
reg. št. 45351, izdala UE Kranj. gnk-60036
Piletič Matej, Arnolda Tovornika 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073376, reg. št. 109075, izdala UE Maribor. m-1305
Pirc Samo, Ferberjeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167254, reg. št. 119532, izdala UE Ljubljana. gnf-59791
Planinšek Tanja, Prekorje 92, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43431. gnm-59709
Plevčak Igor, Žorgova ulica 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372670, reg. št. 156409, izdala UE Ljubljana. gnl-59935
Pocajt Hauc Irena, Krekova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238958, reg. št. 64443, izdala UE Maribor. m-1295
Popović Uroš, Miklošičeva ulica 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348266, reg. št. 23429, izdala UE Domžale. gnb-59820
Potočnik Martin, Kettejeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1489041, reg. št. 214176, izdala UE Ljubljana. gne-60042
Potrata Andrej, Šmarje 112, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 45765, izdala
UE Koper. gnr-59804
Pozderec Jernej, Melinci 3, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 34063. gnu-59676
Praper Matej, Zgornji trg 34, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7500,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnn-59608
Prelog Danilo, Adamičeva 13, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26267. gnn-59387
Prinčič Monika, Plešivo 16/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, št. 44452, izdala
UE Nova Gorica. gnv-59675
Pritržnik Franc, Pavčkova 7, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6125. gnn-59808
Prpar Vladimir, Studenec 21, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
906777, reg. št. 5359, izdala UE Trebnje.
gnd-59393
Pšeničnik Franc, Piršenbreg 62, Globoko, vozniško dovoljenje, št. 416, izdala UE
Brežice. gns-59953
Pungaršek Dušan, Tržaška ulica 3, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
157497, reg. št. 19871. gnj-59787
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Pustišek Nuša, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 121596, reg. št. 174545, izdala UE Ljubljana. gnj-59766
Ramšak Andreja, Raičeva ulica 135, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134919, reg. št. 203380, izdala UE Ljubljana. gng-59540
Ravnjak Avgustin, Srednje 15, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
250365, izdala UE Maribor. m-1269
Ražen Urška, Maroltova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 231341, izdala UE Ljubljana.
gni-59938
Rot Aleš, Cesta bratstva 2, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 18162, izdala UE Koper. gns-59678
Roth Marko, Kropova ulica 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
926747, reg. št. 109094, izdala UE Ljubljana. gnw-59824
Sadić Mustafa, Cesta revolucije 5, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 148530, izdala UE Jesenice. gni-59388
Selišnik Andreja, Št. Jurij 148, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
963650, reg. št. 17987, izdala UE Grosuplje. gnw-59924
Semen Milan, Slomškova ulica 3, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14965, izdala UE Brežice. gnk-59586
Sep Aleksander, Clevelandska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1096929, reg. št. 213784, izdala UE Ljubljana. gnp-59831
Silič Marko, Na lokvi 14, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
42239, izdala UE Nova Gorica.
gnw-59378
Skerget Bojana, Miklavčeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
367306, reg. št. 63549, izdala UE Maribor.
m-1280
Slovša Jure, Polhov Gradec 4, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
64139, reg. št. 182203, izdala UE Ljubljana. gnq-59380
Sluga Anton, Mostec 16, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9225.
gnq-59455
Smlatić Rifet, Krakača, Cazin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 511339, reg. št.
13696, izdala UE Ljubljana. gnr-59404
Snoj Cvetko Erika, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136867, reg. št. 126164, izdala UE Ljubljana. gnr-59704
Sotelšek Aleš, Kebetova 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85945, reg.
št. 37177, izdala UE Kranj. gnc-59669
Spasojević Lilijana, Limbuška graba 4, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
79687, reg. št. 915193, izdala UE Maribor.
m-1236
Stanić Karmen, Cesta v zgornji log 79,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1104611, reg. št. 203750, izdala UE Ljubljana. gnd-59543
Starman Dejan, Kosovelova ulica 20, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21916,
izdala UE Škofja Loka. gnq-59905
Stres Gregor, Ob Hublju 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396018, reg. št. 16709. gnd-59918

Suhorepec Peter, Otovec 6, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6170,
izdala UE Črnomelj. gnj-59862
Svenšek Miran, Mejna cesta 13, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5731,
izdala UE Ptuj. gnm-59809
Šajn Matija, Borova vas 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6514,
izdala UE Maribor. m-1299
Šajn Nevenka, Borova vas 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801459, reg. št. 102579, izdala UE Maribor. m-1298
Šetar Iztok, Zg. Hoče 2b, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1408629, reg.
št. 72876, izdala UE Maribor. m-1243
Šipoš Jožef, Podgorci 86, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3509.
gnp-59806
Šipoš Jožef, Podgorci 8/b, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3509.
gnb-59945
Šket Darja, Šarhova ulica 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245839, reg. št. 121352, izdala UE Ljubljana. gnq-59755
Škrjanc Nataša, Zg. Duplje 1/a, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
807616, reg. št. 23422, izdala UE Kranj.
gno-59682
Terdin Anton, Mejna 31, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 718540,
reg. št. 24961, izdala UE Maribor. m-1282
Titan Janez, Frankovo naselje 163, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21658, izdala UE Škofja Loka. gnl-59639
Topolnik Breda, Arnolda Tovornika 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
248678, reg. št. 5148, izdala UE Maribor.
m-1247
Topolovec Andrej, Zabretova ulica 9/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1050957, reg. št. 209966, izdala UE Ljubljana. gnc-59819
Topolovec Peter, Ul. bratov Greifov 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 371127, reg. št. 96541, izdala UE Maribor. m-1239
Trajber Robert, Gornji Lakoš 15, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13027, izdala UE Lendava.
gnw-59849
Turkeš Almir, Benedičičeva 2/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1022263, izdala UE Jesenice. gnk-59811
Turnšek Nada, Vransko 37, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 319177,
izdala UE Žalec. gnf-59891
Turšič Marjan, Topol 22, Begunje pri Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2730, izdala UE Cerknica. gnh-59614
Tušek Melita, Smrečno 41, Šmartno na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20416, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1257
Tuta Milena, Celovška cesta 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
35902, reg. št. 9956, izdala UE Gornja Radgona. gnp-60056
Ule Borut, Veliki vrh pri Šmarju 62, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
336765, reg. št. 14910, izdala UE Grosuplje. gng-59490
Valentinčič Neva, Morsko 28, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH. gnv-59900
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Vamberger Miroslav, Na gorci 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
298617, izdala UE Maribor. m-1275
Vasiljević Boro, Vrablova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
497197, reg. št. 48497, izdala UE Maribor.
m-1270
Vauhnik Dejan, Bohova 50, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 912544, reg.
št. 103042, izdala UE Maribor. m-1291
Vavh Rajko, Meža 155a, Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4159.
gnt-59577
Veličković Tjaša, Reboljeva ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342170, reg. št. 230493, izdala UE Ljubljana. gni-59563
Vengust Jožef, Petrovičeva 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
263790, reg. št. 81199, izdala UE Ljubljana. gnf-59566
Verhek Vladimir, Ciril Metodov trg 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136487, reg. št. 33463, izdala UE Ljubljana. gnn-59883
Vidaković Robert, Vojkova 11, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
19561, izdala UE Postojna. gni-59363
Vidmar Marko, Otlica 87/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1210981,
reg. št. 15498, izdala UE Ajdovščina.
gnw-59649
Vilotič Milan, Gubčeva 26/a, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
939349, reg. št. 6146, izdala UE Ilirska Bistrica. gns-59928
Visočnik Ludvik, Morje 63, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 911322, reg.
št. 73601, izdala UE Maribor. m-1900
Višček Aleksandra, Andreaševa ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 145993, reg. št. 184294, izdala UE Ljubljana. gni-59688
Vodopija Janez Jurij, Rožna dolina, Cesta
III/13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 932189, reg. št. 34391, izdala
UE Ljubljana. gnk-59690
Voglar Darinka, Valvasorjeva 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911100, reg. št. 72182, izdala UE Maribor.
m-1303
Zadel Milojka, Žabjek 15, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
508880, reg. št. 4378, izdala UE Grosuplje.
gnq-59630
Zadnikar Jože, Črna vas 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 565911,
reg. št. 9863. gnj-59562
Zafran Primož, Šolska 22, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1381010, reg. št. 10975, izdala UE Ruše.
m-1242
Zager Tina, Ljubljanska 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1229822,
reg. št. 114074, izdala UE Maribor. m-1268
Zbičajnik Bojan, Dobrnež 4/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7357. gnd-59593
Zgrebec Aleš, Cesta v Skoke 6, Miklavž
na Dravskem polju, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1127206, reg. št.
99308, izdala UE Maribor. m-1285
Zimet Jurica, Starše 76/c, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1492350,
reg. št. 109232, izdala UE Maribor. m-1272
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Zorko Ivan, Za mostičkom 12, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 186638, reg. št. 8541, izdala UE Ljubljana. gne-59367
Zorko Marjan, Košaški dol 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1290760, reg. št. 25137, izdala UE Maribor. m-1254
Zukić Hazema, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24672, izdala UE Škofja Loka.
gnf-60041
Zupan Sabina, Tekstilna 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 599993,
reg. št. 42575, izdala UE Kranj. gng-59615
Zupanc Branko, Vogljanska cesta 26, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
731915, reg. št. 72783, izdala UE Ljubljana. gnk-59936
Zupanič Katarina, Drstelje 4, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 894,
izdala UE Ptuj. gnd-59372
Žagar Urška, Resljeva cesta 10, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39280, izdala UE Novo mesto. gnj-59987
Žankar Peter, Dobrava 4, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
398491, reg. št. 9220, izdala UE Laško.
gnw-59449
Ženko Zdenka, Na Podrtem 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178226, reg. št. 106995, izdala UE Maribor. m-1260
Žitnik Ava, Bukovica pri Vodicah 15, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042204, reg. št. 131755, izdala UE Ljubljana. gnl-60060
Živković Vlado, Vojkova cesta 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1433915, reg. št. 240120, izdala UE Ljubljana. gnu-59476
Žmitek Lado, Koprivnik 68, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 24188. gnc-59394

Zavarovalne police
ARANDELA d.o.o., Slovenska 36, Maribor, zavarovalno polico, št. 305887, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. Maribor.
gnv-59700
Assistance Coris, d.o.o., preklicuje naslednje police: 0013909, 0017161,
0017162, 0017163, 0017164, 0017165,
0017171, 0017179, 0017180, 0030563,
0033384, 0033385, 0033386, 0033387,
0033388, 0033389, 0036196, 0036197,
0036200, 0036201, 0036202, 0036203,
0036204, 0036205, 0036206, 0036207,
0036208, 0036209, 0036210, 0082360,
0095445, 0095447, 0100819, 0100820,
0112601, 0116559. Ob-52028
Baver Štefan, Sejmiška 40, Domžale, zavarovalno polico, št. 282195, izdala zavarovalnica Triglav. gnp-59581
Bračun Vili, Polje 10/a, Zagorje ob Savi,
zavarovalno
polico,
št.
0722254.
gnu-59801
BROKAT TRADE d.o.o., Trnovski pristan
12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 363602
in 379610, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-59421

Govejšek Stanislav, Cesta Otona Župančiča 15, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 344946, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-59866
Klinc Gregor, Cesta zmage 39, Zagorje
ob Savi, zavarovalno polico, št. 722262, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnd-59668
Kraševec Franc, Veliko Mraševo 24, Podbočje, zavarovalno polico, št. 33385, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-59376
Malovrh Joško, Ovčakova ulica 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 782849, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-59665
Mujic Peter, Klopčičeva 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 750103, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-59716
Sever Martina, Trata XIV/23, Kočevje, zavarovalno polico, št. 0904579, izdala zavarovalnica Adriatic. gnp-59906
Videtič Vincencij, Stara lipa 11, Vinica,
zavarovalno
polico,
št.
0744326.
gnk-59536

Spričevala
Awadalla Akram, Lovska 9, Maribor, indeks, št. 81539736, izdala EPF. m-1313
Bele Marta, Drašča vas 2, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Ivančna Gorica, izdano leta 1990, izdano
na ime Maver Marta. gne-59842
Bjelobrkić Ismet, Preradovičeva 33, Maribor, diplomo Železničarsko, prometne in
transportne šole Maribor, šolsko leto
1976/77. m-1276
Boben Milena, Smuka 2, Stara Cerkev,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole,
izdano na ime Škufca Milena. gnr-59529
Bošković Igor, Ul. Janeza Puharja 8, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 1997.
gnm-59613
Bošnik Franc, Čebularjeva 10, Slovenj
Gradec, diplomo Živilskega šolskega centra
Maribor. m-1273
Cebe Vasja, Loka 37, Starše, spričevalo
1. letnika SŠGT Maribor, smer kuhar, izdano
leta 1998/99. m-1288
Cupar Sonja, Cankarjeva 48, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj. gnb-59370
Čargo Mojca, Cesta ob Soči 12, Anhovo,
spričevalo 1. letnika, izdala Agencija tolminska Perovič, izdano leta 1997/98.
gnk-59661
Čebular Katja, Spodnje Sečovo 27b, Rogaška Slatina, spričevalo 4. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1230
Čemažar Nataša, Šmatevž 34, Gomilsko,
indeks, Tekstilna šola v Metliki, Srednja ekonomska šola v Novem mestu in Center za
dopisno izobraževanje Univerzum Ljubljana.
gnb-59420
Čuček Igor, Grebenčeva cesta 52, Leskovec pri Krškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Krško, izdano leta 1993.
gng-59640
Čulić Goran, Borova vas 6, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 1999 in
2000. m-1278
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Dominković Anton, Laze 9 e, Velenje,
indeks, št. 11090010177, Višja strokovna šola za gostinsvo Maribor. m-1258
Ferfolja Destri, Drehovlje 35b, Miren,
spričevalo 1. in 3. letnika Poklicne kovinarske šole Tehniški šolski center Nova Gorica, izdano leta 1992,1994. gni-59588
Godnik Sašo, Celovška 9, Celje, spričevalo 1. 2 in spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ Štore. gnm-59909
Golob Matej, Murnova ulica 32, Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kamnik, izdano leta 1994. gnn-60033
Gorela Robert, Nova vas 7/a, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu
SKPŠ Koper. gni-59638
Hlupič Mojca, Kamniška 9/a, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1999. m-1314
Hrga Boris, Dornava 177/a, Dornava,
spričevalo SŠC Ptuj. gnd-59518
Hvala Benjamin, Ul. Konrada Babnika
8, Ljubljana, diplomo Visoke šole za polične vede, izdana aleta 1965, na ime Hvala
Beno. gnw-59828
Inkret Aleš, Mestinje 82, Šmarje pri Jelšah, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1993.
gnc-60069
Ješovnik Jurij, Zg. Kozji vrh 12, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3., 4. letnika in zaključni izpit Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1998, 1999. m-1265
Kaube Gorazd, Sp. Slemen 75, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1999. m-1267
Kemljendi Dezim, Trdinova 16, Maribor,
spričevalo 6. razreda OŠ Gustav Šilih Maribor, izdano leta 1991. m-1274
Kern Miha, Podmilščakova ulica 33,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1998. gnc-59594
Kodre Igor, Ipavčeva ulica 4, Ljubljana,
diplomo Srenje naravoslovne šole v Ljubljani, izdana leta 1990. gny-59772
Kolenko Dario, Vošnjakova 3, Zgornja
Polskava, spričevalo 1. letnika SERŠ Tehnična gimnazija, izdano leta 2000.
m-1259
Korošec Matej, Ob gozdu 10, Maribor,
diplomo SKSMŠ Maribor. m-1246
Kos Uroš, Pot na Hrastovec 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1987. gnw-59774
Kosec Alojzij, Selo pri Vodicah 14/a,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtoličarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1972. gnf-59691
Košir Breda, Osenjakova ulica 8, Ljubljana, indeks, št. 3875, izdala FDV v Ljubljani. gns-59403
Krajnik Katarina, Kališe 17, Železniki,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in administrativne šole v Kranju, izdano leta
1999. gns-59903
Krecenbaher Dejan, Gosposvetska cesta 19/b, Maribor, spričevalo 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 1999/2000. m-1271
Kukovec Nives, Ul. Kragujevskih žrtev
23, Maribor, indeks, št. 81556401, izdala
EPF Maribor. m-1277
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Kureš Anita, Frana Kovačiča 5, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1999. m-1229
Kurnik Urška, Skorno 59, Šoštanj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Velenje.
gnz-59471
Lenarčič Dejan, Borejci 45, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne in
poklicne šole, izdano leta 1993/94.
gni-59663
Letnik Robert, Hrenca 27, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, poklic avtoličar, izdano leta
1995. m-1284
Lončarič Aleš, Ul. Milana Kosa 1, Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1997. gnm-59759
Lutman Erik, Ul. IX korpusa 2, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje naravoslovne , matematične in kovinarsko strojne
šole v Postojni, izdano leta 1983. gnr-59383
Marc Nada, Prisoje 11, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomsko administrativnega šolskega centra, izdano leta 1974. gnj-60037
Marentič Igor, Rožna 21, Postojna, spričevalo Srednje tehniške in naravoslovne šole
Postojna, izdano leta 1981. gny-59672
Matajec Judnič Jasna, Ulica Cankarjeve
brigade 24, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Poljane, izdano leta 1970, izdano
na ime Matajec Jasna. gnt-59827
Novak Jernej, Novo naselje 19, Hoče,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1997 in 1998. m-1312
Novaković Dragiša, Zidani most 14, Zidani Most, spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne šole v Celju, izdano na ime Šeško
Lidija. gnp-59385
Novaković Gordana, Zidani most 14, Zidani Most, spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne šole Celje, ekonomski tehnik, izdano leta 2001. gne-59667
Pajk Milan, Luče n.h., Grosuplje, zaključno spričevalo Srednje elektro šole Piran, izdano leta 1978. gno-59907
Papič Željko, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Jožeta Moškriča,
izdano leta 1998. gnp-59356
Peruš Damijan, Mariborska cesta 35/b,
Dravograd, spričevalo , št. 844 Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1999.
gnd-59843
Pirc Lado, Simona Jenka 13, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnx-59948
Radoš Snežana, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, spričevalo 8. razreda
OŠ Antona Ukmarja. gnj-59362
Radošević Jožica, Velika vas 1/a, Leskovec pri Krškem, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1999. gnu-59526
Rojc Majda, Sedejev trg 8, Cerkno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, št. 43, izdano leta 1982, izdano na
ime Primožič Majda. gny-59872
Satler Peter, Dobravska 3, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, kv avtomehanik, izdana leta 1985. m-1281
Savič Marko, Stročja vas 92, Ljutomer,
indeks, št. 61980026, izdala ISH-fakulteta

za
podiplomski
humanistični
študij.
gnl-60064
Selan Igor, Ul. Dolenjskega odreda 9,
Ivančna Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnx-59523
Simonič Antonija, Kardeljerva 58, Maribor, spričevalo 6. razreda OŠ Ormož, izdano leta 1968. m-1310
Staninik Urška, Na logu 21, Škofja
Loka, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Kranju, izdano leta 1986, na
ime Marn Urška. gne-59417
Stupar Sonja, Ob njivah 4, Dobova, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika SŠTZU Novo mesto, izdano
leta 1990, izdano na ime Gimpelj Sonja.
gnp-59656
Šavli Štefan, Ul. Vinka Vodopivca 65,
Nova Gorica, indeks, št. 3286, izdala NFT
v Ljubljani. gnk-59361
Špehar Mateja, Učakovci 32, Vinica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
izdano leta 1999. gnj-59637
Tašković Iztok, Ziherlova ulica 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnd-59693
Tilinger Jolanda, Badovinčeva 10, Laško,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične
šole v Celju - visoke gradnje. gnx-59873
Tominc Jožica, Polhnice 50, Ceršak,
spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1979 in 1980.
m-1300
Turnšek Alen, Preserje 12, Preserje,
spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 1994/95. gnd-59993
Ukmar Uroš, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Dr. V. Kraigherja,
izdano leta 1987. gnv-59950
Valentan Sebastijan, Borova vas 24,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1233
Vitez Alen, Žirje 2, Sežana, spričevalo
1. letnika Srednje šole Srečka Kosovela
Sežana, ekonomski tehnik, izdano leta
2001. gnz-59671
Zafošnik Natalija, Tomšičeva 32, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Tretje
gimnazije - smer gimnazija, izdano leta
2001. m-1235
Zavošnik David, Vrhole 105, Zgornja
Ložnica, spričevalo 1. letnika SŠGT Maribor, izdano leta 1997. m-1228
Zilkić Elvira, Preglov trg 11, Ljubljana,
diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnc-59619
Žigman Samo, Samova 4, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene tehnične šole v
Mariboru, izdano leta 1980. m-1261
Živkovič Karmen, Pivska 1/a, Postojna,
maturitetno spričevalo Gimnazije Postojna,
izdano leta 1983. gnt-59927
Žižek Agica, Hotiza 36, Lendava - Lendva, spričevalo 3. letnika Tehnične strojne
srednje šole šolskega kovinarskega centra
Lendava, izdano na ime Herman Agica.
gnb-59620
Žižek Amadej, Trate 46, Zgornja Velka,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2001. m-1262
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Ostali preklici
Adiratic zavarovalna družba, d.d., Koper,
Ljubljanska cesta 3a, Poslovna enota Koper,
preklicuje obrazce stroge evidence: PV-2:
6754, 6762, 6881, 8937, 5813, 6293;
OZ-3: 160191, 205214, zelene karte številka: 684900, 692690, 692557, 667894,
622108, 622115, 667661, 667665.
Ob-52029
A2S SPEKTRA ORBIT d.o.o., Mariborska 140, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0174220 za vozilo Sharan 1,9 TKI CARAT, št. šasije: WVWZZZ7MZT038298. gnd-59968
AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti 3,
Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 100160. gnw-59474
ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljubljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1153598. gny-59722
ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0142022. gnx-59473
Balaban Danijela, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1020050. gny-59597
Barbiš Anton, Topole 44, Ilirska Bistrica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1062875. gng-59365
Bašić Sead, Slovenska cesta 29, Domžale, delovno knjižico. gnf-59741
Črnivec Filip, Javor 26, Ljubljana-Dobrunje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1183503. gny-59647
Dalla Valle Katarina, Ziherlova 43, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 15847, izdala
FDV v Ljubljani. gnb-59395
Doberšek Dušan s.p., Makole 29/a, Makole, licenco št. 006009/6562-LM60/1998,
izdano 22. 1. 1998. gnx-59798
Dobnikar Andreja, Topol Pri Medvodah
12, Medvode, študentsko izkaznico, št.
31200024, izdala fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gng-60040
Erčulj Amalija, Čušperk 1/b, Grosuplje,
delovno knjižico. gno-59557
Fajdiga Dominik, Mali otok 23, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 26201612, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo. gno-59732
Flis Danijel, Nad gramoznico 9, Miklavž
na Dravskem polju, službeno izkaznico, št.
0505868. m-1248
Fotivec Nina, Gotovlje 106i, Žalec, študentsko izkaznico, št. 71116285. m-1232
Franjič Slavko, Gašperšičeva 5/a, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1020408. gnt-59802
Glavina Angel, Šared 32/a, Izola - Isola,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0120019. gnk-59515
Gorjup Mihaela, Dolenja vas 79, Selca,
delovno knjižico. gnd-59718
Grubišič Fabijan, Brilejeva 9, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1023529. gnd-60043
Hribar Jana, Spodnje Palovče 4, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 01096104, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnw-59578
Ikić Milan, Kermaunerjeva ulica 25, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-59702
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Iskra Hojnik Nadica, Bresterniška 21,
Brestanica, Delovno knjigo reg. št. 38498,
leto 1979 Maribor. m-1237
Izda Valentin, Justinova ulica 6, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01- 03 - 468/1-1991 z
reg. št. IZ 1053. gnn-59687
Janžekovič Marija, Bokovci 105/a, Markovci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1074554. gng-59890
Janžič Tadej, Cesta na Roglo 11/a, Zreče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0155673. gnx-59373
Jenko Igor, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-59467
Kirn Robert, Tomšičeva ulica 4, Izola Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1029435. gnp-59756
Kocjančič Marija, Čevljarska 33, Koper Capodistria, potrdilo o statusu žrtve nasilja,
št. 003691 z dne 18. 2. 1997, izdala UE
Koper. gnc-59894
KOMPAS RAC d.d., Celovška 206, Ljubljana, licenco , št. 0003163 za vozilo z reg.
št. LJ 67 - 73K, LJ S 3 - 8867, LJ Z 5 - 558.
gnt-59677
Konig Bojan, Ljubljanska 88/a, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 14890, izdana leta
1989 v Mariboru. m-1294
Korat Matej, Vič 37, Dravograd, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0207072. gnw-59799
Koritnik Zora, Župančičeva ulica 12, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1030184. gni-59763
Kos Barbara, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-59779
Kožlin Savo, Žigoni 13, Renče, delovno
knjižico. gnh-59789
Kralj Daniel, Škofova ulica 3, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5791/00-98, VČ 1771/98.
gnx-59698
Kramberger Blaženka, Majeričeva 3, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1015413. m-1302
Kristl Dušan, Loka 4, Starše, delovno knjižico. m-1251
Krmec Ljubo, Britof 278, Kranj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1121364. gnj-59837
Lešnik Adalberta, Dupleška cesta 324,
Maribor, licenco št. 006603/7001-LM
74/1998 za vozilo z reg. oznako MB 53-18J.
gnz-59796
Letonja Aleš, Rožna dolina cesta V/6, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1084210. gnw-59374
Lipič Damjana, Stranska pot 2/2, Grosuplje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0211983. gnl-59835
Lodert Jurij Ana, Ravenska 50/a, Beltinci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1002303. gnh-59664
Lopuh Matija, Milene Korbar 1, Kranj, študentsko izkaznico, št. 41044048, izdala
FOV v Kranju. gnh-59964
Male Ivan, Pregarje 98, Obrov, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1023841. gnz-59521
Marinčević Milica, Cesta na Markovec 9,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnl-59910
Marovt Gregor, Bočna 60, Gornji grad,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0133340. gnk-59911

Marušič Peter, Miren 212/a, Miren, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0037788. gnl-59660
Metelko Vinko, Reška ulica 5, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1038175. gnc-59794
Midžan Almin, Ruska ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-59501
Milosavljević Zoran, Milje 13, Visoko, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3302/94. gnt-59427
Mravlje Milan, Kešetovo 14/a, Trbovlje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1040637. gnf-59441
Mulec Ernest, Prešernova 7, Orehova
vas, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1003368. m-1306
Muršak Janko, Zelena pot 21, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1023751. gnj-59612
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1065931.
gnd-59643
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1065912.
gnc-59644
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1071898.
gnb-59645
Pečovnik Anton, Gorenjska cesta 15, Velenje, delnice KRS Velenje d.d., št. od
003705 do 003713. gnf-59670
Pekarić Zdenko, Savudrijska 17/I, Piran
- Pirano, delovno knjižico. gnr-59904
Peternel Robert, Hrvatini 205, Ankaran Ankarano, vpisni list za čoln, št.
02/03-5335/97, izdan 14. 8. 1997.
gnv-59800
Podrzavnik Damjan, Mariborska cesta 48,
Radlje ob Dravi, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008347.
gnc-59869
Pogačnik Franc, Nemilje 11, Zgornja Besnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0212856. gnj-59662
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Verovškova 78, Ljubljana, potrdilo za registarcijo uvoženega vozila SEAT CORDOBS 1,4 STELLA,
št.šasije VSSZZZ6KZ1R279317. gnb-59720
Požar Ernest, Kovačičeva 29/c, Koper Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0277302. gnd-59793
PROREKLAM - EUROPLAKAT d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1021318
po listini SI 00065201 z dne 24. 6. 1998.
gnp-59481
Prša Alojz, Brezovica 48, Velika Polana,
dovolenje za letenje Storch S 5-PBP, št. 475,
izdano pri Ministrstvu za promet in zveze Ljubljana. gnq-59459
Rakar Daniel, Zrinjskega 5/a, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02-13-6073—94. gnd-59743
Renier Ivan, V. Kejžarja 7, Jesenice, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1186413. gnz-59896
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Branka Horvata, št. 0505934.
Ob-52127
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Resman Mitja, Hrušica 168, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1001412. gnw-59899
Ribnikar Iztok, Frankovo naselje 67, Škofja Loka, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1005732. gnw-59874
Robert Rihter, Hrastovlje 34, Črni Kal,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1008804. gnx-59673
Rojec Mitja Martin, Igriška ulica 14, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01-03-647/81,
reg. št. PI - 1817. gnq-59655
Saksida Angela, Opalkovo 4, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1023633. gnu-59351
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN, Dunajska 58, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008924
za avtomobil Nissan Primera, reg. št. LJ
H9-06H. gne-59542
Smrtnik Bojan, Pohorski bataljon 4, Slovenj Gradec, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti št. 614039 z
dne 18. 05. 1999. gnz-59621
Stanko Jožef, Žižki 86, Črenšovci, delovno knjižico, zap. št. 188, ser. št. 236456,
izdala Ue Lendava. gnm-59484
Strah Vladimir, Zvezna 66, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1030148. m-1249
Šaćir Ajro, Steletova 10, Ljubljana, delovno knjižico. gne-59692
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Ščurek Primož, Plešivo 44, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 2624, izdala UE
Nova Gorica. gni-59413
Škofic Peter, Golniška cesta 115, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1016792. gnp-59531
Škofič Janja, Vilfanova 32, Portorož - Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0259230. gnf-59366
Šobar Blaž, Senožeti 44, Dol pri Ljubljani, delovno knjižico. gng-59915
Tkalec Štefan, Kidričeva 7, Lendava - Lendva, delovno knjižico, št. 261, ser. št.
0207371, izdala UE Lendava. gno-59757
Tomšič Matjaž, Klemenova 21/a, Ljubljana-Polje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1216989. gnm-59934
Udovič Danilo, Vošnjakova 16, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0161084. gnq-59555
USTAVNO SODIŠČE LJUBLJANA, Beethovnova 10, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1020022
za osebni avto Renault Megane 1,6, št. šasije VF1BAOFOG18444878. gnq-59880
Ušaj Srečko, Travnik 41, Cerkno, delovno knjižico. gng-59790
Valher Alenka, Lakarjeva 22, Kranj, delovno knjižico. gny-59797
Vdovič Lucija, Kratka ulica 7, Bresternica, študentsko izkaznico, št. 11960544, izdala Visoka šola za zdravstvo. gnk-59636

Velkavrh Andraž, Ul. Zofke Majcnove
6., Ljubljana, delovno knjižico. gnq-59930
Verbič Danijela, Košnica pri Celju 10,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1023211.
gnr-59579
Videčnik Dušan, Cigonca 13, Slovenska Bistrica, delovno knjižico. m-1266
Zadnik Miran, Jagodje 30, Izola - Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1165092. gnh-59364
Zajec Tomaž, Podpeč 75/b, Preserje,
vpisni list za čoln, št. 02/03-3120/96 z
dne 10. 6. 1996. gnu-59576
Zebec Dušanka, Hrastovec 2, Zavrč,
servisna knjiga za vozilo KIA SEPHIA 1,5,
št. šasije: KNEFB2422X5410090. Motor:
TIPBF. gnz-59575
ZMAGO d.o.o., Sela 34/a, Lovrenc na
Dravskem polju, licenci, št. 0002581, za
vozilo z reg. št. MB 32-80H, MB 95-22N
in MB 43-86V. gnq-59430
Žagmajster Jože, Frankolovo 140, Frankolovo, licenco, št. 004661/4730-LM
13/1997 z dne 18. 12. 1997/UM
42-10M. gnr-59754
Živkovič Boro s.p., Gradnikove brigade 23, Nova Gorica, overjeno kopijo licence št. 6488/6489-LM 47/1998 za kombi vozilo Citroen jumper. gng-59815
Žnidar Valerija, Partizanska ulica 36,
Šenčur, delovno knjižico. gnq-59780
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