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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 015672
Ob-54307
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. maja 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok, ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalna operativa d.d.
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: zamenjava vstopnih lestev v revizijskih jaških na zbiralniku A - 4.
7. Pogodbena
vrednost:
26,110.419,60 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke
od 4. do 10. točke se navede za vsako
pogodbo posegej, če je bilo naročilo oddano po delih): /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,296.894 SIT in 26,110.419,60
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
za ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 60-62/2000; izid

ISSN 1318-9182

v Uradnem listu RS, št. 108/2000 in št.
12/2001.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: /
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

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. 268-77/2001/4-400
Ob-54214
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: merjenje celotnega
slovenskega
železniškega
omrežja in obdelava izmerjenih podatkov.
4. Kraj dobave: območje Slovenije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Sektor za varnost in urejenost železniškega prometa, mag. Bojan Rosi, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2001.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Leto XI

Št. 2899/01
Ob-54315
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zavarovanje premoženja in ljudi družbe Elektro Ljubljana d.d.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: ponudnik lahko zahteva dodatne informacije
pri Vidi Šturm, univ. dipl. prav, v OE za
pravno splošno kadrovske storitve, tel.
01/431-52-55, int. 1176.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana, d.d.

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-54428
Zavod za zdravstveno varstvo Celje razveljavlja javni razpis za nabavo računalniške opreme, objavljen v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
20. 7. 2001, Ob-50112. Razpis bo ponovljen (25. člen Zakona o javnih naročilih).
Zavod za zdravstveno varstvo
Celje
Št. 3-865-2/01
Ob-54283
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, tel. 03/42-51-210, faks
03/42-51-115.
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3. (a) Vrsta in količina blaga:
– osebni računalniki – 14 kom,
– prenosni računalniki – 2 kom,
– server – 1 kom,
– LCD monitorji – 24 kom,
– laserski tiskalniki – 10 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko po sklopih ali v celoti.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek poslovne koordinacije, Irena Ivačič Štraus, za
razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak
delovni dan po objavi, po predhodni najavi
na tel. 03/42-51-201, e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT nakažite na
žiro račun št. 50700-603-31733, ali vplačate pri blagajni zavoda (samo ponudniki, ki
niso plačali dokumentacije po razpisu
Ob-52292 z dne 20. 7. 2001).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 8. uri, v prostorih
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora biti veljavna 60 dni od
roka za predložitev ponudb,
– odločitev o sprejemu ponudb predvidoma 8. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– lastnosti opreme,
– garancija,
– plačilni pogoji.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen, dodatne informacije samo na pisno zahtevo do 5 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 8. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 1/2001
Ob-54199
1. Naročnik: Srednja gostinska šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,
4240 Radovljica, tel. 04/537-06-00, faks
04/537-06-54.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje sklope:
1. mleko in mlečni izdelki: 2965 l in
946 kg,
2. meso in mesni izdelki: 1264 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 295 kg in 17770 kom,
4. ribe in konzervirane ribe: 325 kg,
5. sveža zelenjava: 215 kg,
6. sveže in suho sadje: 585 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 423 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 696 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 1061 l,
10. žita in mlevski izdelki: 672 kg,
11. testenine: 279 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 24 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
1367 kg,
14. slaščičarski izdelki: 31 kg,
15. kakavovi izdelki, čaji in začimbe:
436 kg,
16. ostalo prehrambeno blago: 955 kg
in 1725 l.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na del
razpisanega javnega naročila (sklop). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika:
Srednja gostinska šola Radovljica, Kranjska
cesta 24, Radovljica in Dijaški dom srednje
gostinske šole Radovljica, Prešernova 10,
Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 12. 2001, zaključek 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Magdaleni Čelik, telefon 04/537-06-00.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko od podjetja TIST
d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 10. uro, do pet dni pred iztekom

roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Milan Bosnić, univ. dipl. inž., tel.
01/544-50-40, GSM 041/258-064.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
29. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na ŽR naročnika 51540-603-34025, sklic
na št. 00 – 065964, predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 29. 9. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja gostinska šola
Radovljica, Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica – tajništvo. Prevzemnica: Magdalena Čelik, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 2001. ob
13. uri, na naslovu naročnika, Srednja gostinska šola Radovljica, Kranjska cesta 24,
4240 Radovljica (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del 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: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih
15 dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave
pogodbenih partnerjev,
– da predloži dokazila o usposobljenosti
podizvajalcev, če nastopajo v ponudbi,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila in izjave, ki so
zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
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sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
17. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok. Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah. Ovojnice morajo biti naslovljene in jasno označene z napisom
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga” in
številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 20. 8. 2001.
Srednja gostinska šola Radovljica
Ob-54212
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut
Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, tel. 01/280-52-62, tajniška soba 18,
vsak delovnik od ponedeljka do petka med
9. in 13. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

Št.

šnih 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 do podpisa pogodbe, predvideni datum odločitve je 11. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 40006-1/01
Ob-54265
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
opreme informacijske tehnologije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbe v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina Hajrič,
univ. dipl. prav., II. nadstropje, soba 201,
tel. 01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana,
vložišče,
pritličje,
tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 10. uri, Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, II. nadstropje,
soba 201.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje v
obliki garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% vrednosti posla
(brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev Proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
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godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklepnjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudba ustreza tehničnim zahtevam 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 dni od odpiranja ponudb,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb,
– da je čas delovanja ponudnika na slovenskem trgu v dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa, daljši od enega leta,
– da je garancijski rok za strojno opremo, rezervne dele in na delo na lokaciji
naročnika, ki je predmet javnega naročila
vsaj tri leta,
– da je v ponudbi navedena kadrovska
zasedba ponudnika in da je navedena strokovna usposobljenost delavcev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb;
predvideni datum odločitve je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: garancijski rok za strojno opremo, rezervne dele
in delo na lokaciji naročnika, ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, ponudbena cena razpisanega blaga, dobavni rok, kadrovska zasedba (število zaposlenih in njihova
strokovna usposobljenost), čas delovanja
ponudnika na slovenskem trgu v dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Način uporabe meril ter pomen posameznega merila, ki bodo uporabljena pri
ocenjevanju ponudb, so podrobno razložena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Agencija RS za okolje
Ob-54287
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel.: 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: elektromontažna oprema za RTP Pivka
110/20 kV – I. transformatorsko polje
(po razpisni dok. št. 13/2001-B).
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco RTP Pivka razloženo.
5. Datum začetka in predvideni datum zaključka dobave: 15. 11. 2001, 15. 7. 2002.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen
med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 15.000 SIT z vključenimin 19% DDV
ponudniki poravnajo z virmanom na račun
št. 52000-601-22566, sklic na št. 31955
– ter št. te objave s pripisom razpisna dokumentacija - dobava elektromontažne opreme za RTP Pivka.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 2001 do 10.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 2001
ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe z DDV, katera veljavnost
je največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji
naročila.
10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila
mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika povezave skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša: skupina ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti.
13. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 95 dni
od dneva objave tega razpisa, datum odločitve o sprejemu ponudbe je predviden za
24. 10. 2001.
14. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave –
dokončanja del, reference, kakovost.
15. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
16. Datum odposlane zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Elektro Primorska d.d.
Nova Gorica
Št. JN 44/01
Ob-54293
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
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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 3
tovornih vozil z dvigalom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: upoštevane bodo samo celovite
ponudbe, delne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v avtopark naročnika Elektro Ljubljana
d.d. na Glavarjevi ulici 14 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za dobavni rok, ki ni
daljši od 4 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 28. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 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 28. 9. 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 44/01 Ponudba za dobavo tovornih vozil z dvigalom - Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 2001, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII
v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, 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,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3 % od 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, 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,
– 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 servisiranja,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o organizirani servisni mreži
na področju Ljubljane in njene širše okolice, Novega mesta, Kočevja in Trbovelj,
– dokazilo (referenčno potrdilo) o dobavah min. 10 kom tovornih vozil za težje
pogoje,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (80 % delež),
– rok dobave (15 % delež),
– rok plačila (5 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-54303
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: A: motorna olja in maziva 90.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobavitelj se lahko poteguje za točko v celoti.
4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna v
vojašnice Ljubljana, Kranj, Brnik, Postojna,
Celje, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od novembra 2001 do novembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat 01/471-25-86.
(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 72/2001-ODP), na račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 1. 10. 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 72/2001-ODP – Motorna olja in maziva“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

Št.

čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, v obdobju začasnega financiranja pa 90
dni.
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: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa, v obdobju začasnega financiranja pa 90 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do 2. 11.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi ponujenega predračuna.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2897/01
Ob-54311
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
nizkonapetostnih (n. n.) energetskih kablov v obdobju 2001/2002 po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v nadzorništvu Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
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Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 1. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
štev.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 1. 10. 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 39/01 –
Ponudba za dobavo nizkonapetostnih (n. n.)
energetskih kablov – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 10.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, 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,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
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povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od skupne ponudbene
vrednosti,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, 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 in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že
uspešno v uporabi v elektrodistribucijskih
podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj
25% razpisne količine in vse tipe razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
36/01, 38/01, 39/01 in 40/01) velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni dokumentaciji.
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 36/01, 38/01, 39/01 in
40/01), oziroma se je že javil na javni razpis
naročnika (JN 33/01, 34/01, 35/01 in
37/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti, oziroma je že predložil zahtevane dokumente v originalu ali notarsko overjene fotokopije (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa
in starosti), v ostalih ponudbah 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 predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 2898/01
Ob-54312
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za transformatorske postaje
(TP) na betonskem drogu, kompaktnih
TP 20/0,4 kV ter prenapetostnih odvodnikov s.n. v obdobju 2001/2002:
– oprema za TP na betonskem drogu,
– kompaktne TP 20/0,4 kV,
– odvodniki prenapetosti s. n.,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v nadzorništvu Elektro Ljubljane d.d,
oziroma na lokacije posameznih transformatorskih postaj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 2. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
štev.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 2. 10. 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 40/01 –
Ponudba za dobavo opreme za transformatorske postaje (TP) na betonskem drogu,
kompaktnih TP 20/0,4 kV ter prenapetostnih odvodnikov s. n. – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti. Če pri delnih ponudbah
skupna vrednost vseh ponudbenih skupin
ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost
te bančne garancije znašati 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, 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,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
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– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, 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 in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že
uspešno v uporabi v elektrodistribucijskih
podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj
25% razpisne količine in vse tipe razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
36/01, 38/01, 39/01 in 40/01) velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni dokumentaciji (glej: Pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 36/01, 38/01, 39/01
in 40/01), oziroma se je že javil na javni
razpis naročnika (JN 33/01, 34/01,
35/01 in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti, oziroma je že predložil zahtevane dokumente v originalu ali notarsko
overjene fotokopije, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah 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 predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena – pri delnih
ponudbah posamezne skupine materiala,
oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 2896/01
Ob-54313
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
golih vodnikov in srednjenapetostnih
(s. n.) energetskih kablov v obdobju
2001/2002:
– tokovodniki goli,
– kabel energetski s.n.
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v nadzorništvu Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 1. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
štev.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 1. 10. 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 38/01 –
Ponudba za dobavo golih vodnikov in srednjenapetostnih (s. n.) energetskih kablov –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 10.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti. Če pri delnih ponudbah
skupna vrednost vseh ponudbenih skupin
ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost
te bančne garancije znašati 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, 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,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
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– BON 1, 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 in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala vrednost le/teh
dobav vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že
uspešno v uporabi v elektrodistribucijskih
podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj
25% razpisne količine in vse tipe razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
36/01, 38/01, 39/01 in 40/01) velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni dokumentaciji (glej: Pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 36/01, 38/01, 39/01
in 40/01), oziroma se je že javil na javni
razpis naročnika (JN 33/01, 34/01,
35/01 in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti, oziroma je že predložil zahtevane dokumente v originalu ali notarsko
overjene fotokopije, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah 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 predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi 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 maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena – pri delnih
ponudbah posamezne skupine materiala,
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oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 2895/01
Ob-54314
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
polizoliranih vodnikov (PIV), opreme za
PIV in univerzalnega energetskega kabla s. n. z ustrezno opremo v obdobju
2001/2002:
– tokovodniki polizolirani (PIV),
– oprema za PIV,
– kabel energetski univerzalni,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v nadzorništvu Elektro Ljubljane d.d.,
oziroma centralno skladišče naročnika v
Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 2. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo

biti oddane najkasneje do 2. 10. 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 36/01 –
Ponudba za dobavo polizoliranih vodnikov
(PIV), opreme za PIV in univerzalnega energetskega kabla s. n. z ustrezno opremo –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 10.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti. Če pri delnih ponudbah
skupna vrednost vseh ponudbenih skupin
ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost
te bančne garancije znašati 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, 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,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
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– BON 1, 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 in zagotovitvi garancij,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 50% ponudbene vrednosti posamezne razpisne skupine,
– dokazilo, da je ponujeno blago že
uspešno v uporabi v elektrodistribucijskih
podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj
25% razpisne količine in vse tipe razpisanega blaga,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se ponudnik javi le na enega od objavljenih javnih razpisov naročnika (JN
36/01, 38/01, 39/01 in 40/01) velja glede dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni dokumentaciji (glej: Pojasnilo).
Če se ponudnik javi na več javnih razpisov naročnika (JN 36/01, 38/01, 39/01
in 40/01), oziroma se je že javil na javni
razpis naročnika (JN 33/01, 34/01,
35/01 in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb predložiti, oziroma je že predložil zahtevane dokumente v originalu ali notarsko
overjene fotokopije, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti), v ostalih ponudbah 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 predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi 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 maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena – pri delnih
ponudbah posamezne skupine materiala,
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oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 9. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 599-01
Ob-54321
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
DSA aparata za kardiološko invazivno
dejavnost.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od decembra 2001 do januarja 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 8. 10. 2001.
(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 žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8.10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana /1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 10. 2001 ob 12. uri, predavalnica
1, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 8. 3. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. februarja 2002. Predvideni datum
odločitve konec meseca oktobra 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena 80%, 2. rok izvedbe 5%, 3.
tehnične kvalitete ponudbe 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki morajo v svojo ponudbo
vključiti tudi načrta adaptacije za ponujeni
aparat (PGD in PZI) z oceno stroškov adaptacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 26. 7. 2001, Ob-53037,
Ur. l. RS, št. 64.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 0512/3-308/79-01
Ob-54357
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks
01/23-15-073.
(a) Vrsta in količina blaga: telekomunikacijska oprema.
Opis blaga, ki je predmet tega razpisa je
naveden v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:
Sklop 1 – telekomunikacijska oprema
Panasonic,
Sklop 2 – telefonski aparati.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti ali po posameznih celotnih sklopih. Posameznih postavk iz posameznega sklopa ponudniki ne
morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki za sklop 1 ne morejo ponuditi
variantne ponudbe, za sklop 2 pa lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer
morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz
razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 30. 10. 2001,
najkasnejši rok za dobavo blaga, ki je predmet javnega razpisa pa je 30 dni po podpisu pogodbe, vendar ne kasneje, kot do dne
30. 11. 2001.
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,
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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:
28 17116-2401002-30807901.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 1. 10. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
1. 10. 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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 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
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 15. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom cena in finančno stanje ponudnika.
Za merilo cena lahko ponudbe prejmejo
80 točk, za finančno stanje ponudnika pa
20 točk.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-54390
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks
02/25-22-241;
02/22-00-151.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
UPS.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
13,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A) 2 kom; UPS (1x5 kVA/1x15
min): 3,000.000 SIT;
– sklop B) 1 kom; UPS (2x60 kVA/2x30
min): 10,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Vetrinjska ul. 2 - pri naročniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni datum začetka dobave: 25. 10. 2001, predvideni datum zaključka dobav: 10. 12. 2001.
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. nadstropje), na
dan objave v Uradnem listu RS in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije o naročilu pa se dobi na naslovu
naročnika pri Matjažu Šišerniku, Bogomilu
Jelencu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-133/132
in 02/22-00-127 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro do 24. 9.
2001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave
v Uradnem listu RS in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro do 28. 9. 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 in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 1. 10.
2001 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadstropje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-

drovski sektor-vložišče (prevzemnik Marjana Gredin soba št. 114/I. nadstropje). 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 Uradnem listu RS,
št. Uradnega lista RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta s ponudbo
mora biti zapečatena s pečatno vrvico.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 10.
2001 ob 10. uri pri naročniku Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila; vsaj 60 dni od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb,
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk,
– tehnična ustreznost: 14 točk,
– možnost vzdrževanja: 9 točk,
– rok plačila: 9 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 3 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Matjažu Šišerniku,
Bogomilu Jelencu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-133/132/127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 8. 2001.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 011-04-8/01-IS
Ob-54258
V javnem razpisu za oddajo del: gradnja
obvoznice Kromberk - Solkan - 1. del, ki je
bil objavljen v Uradnem listu št. 63-64 z dne
3. 8. 2001, št. 033/01, Ob-53153, se 8.
(a) in 9. točka popravita in pravilno glasita.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2001 do
8. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 9.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 020-1/01-9201
Ob-54172
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prve faze ureditve centra za ravnanje z
odpadki v občini Slovenske Konjice.
(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: Komunalna deponija
Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
le delno, kar je opisano v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Slovenske Konjice, Igor Frim, tel.
03/75-73-369, faks 03/57-54-328.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT virmansko na
žiro račun 50720-630-10152 s pripisom:
za RD-komunalna deponija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 10. 2001 ob 12. uri, Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Št.

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: plačilni rok 60 dni oziroma skladno z določili
predpisov za koriščenje sredstev proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb; 10 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Občina Slovenske Konjice
Ob-54295
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija vodovoda v Stritarjevi,
Tkalski in Brodarjevi ulici v Celju, 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 si pridržuje pravico
zmanjšati obseg dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del oktober 2001, dokončanje del maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, dodatne informacije daje Urša Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-354, faks
03/42-50-310, informacije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa Tone Gajšek, gr. teh.,
tel. 03/42-50-339, ali Marko Planinšek,
univ. dipl. inž. grad., tel. 03/42-50-315, faks
03/42-50-310.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 24. 9.
2001 med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
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potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na ŽR naročnika Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
št. 50700-601-105256.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka
24. 9. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovod - kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v torek, 25. 9. 2001 ob 9. uri v sejni
sobi Vodovod - kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.
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
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odločitve 28. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupinah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji formuli:



Cpovp 
 × 100 × 0,8
C = 100 − 1 −

ponudbe
C





Cpovpr ....... povprečna cena ponudb
Cponudbe ....cena ponudbe
2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 procentno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji naslednji:
1.1 stopnja sposobnosti za samostojno
izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in kadrovska opremljenost ponudnika za izvedbo razpisanih del)
Število točk se določi na sledeč način:
– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti opraviti gradbena in strojno-montažerska dela …...U1 = 120 točk,
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– ponudnik je sposoben opraviti samostojno gradbena dela ali strojno-montažerska dela ...... U1 = 80 točk.
1.2 usposobljenost odgovornega vodje
del
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazila!)......U2 = 120 točk,
– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali pogodbeno...... U2 = 100 točk.
– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije......U2 = 80 točk.
Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:
Zap.
št.

Naziv
investicije

Leto izvajanja

1.

xxxx

od 1997 do 2001
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3. Reference:
– kot pozitivna referenca se prizna izgradnja vodovoda v mestnih ulicah v dolžini
100 m in jo je ponudnik izvedel v letih
1997-2001.
– vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje naslednje podatke o objektu:
– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik (opis objekta, dolžina izgrajenega vodovodnega odseka, navesti ∅ cevi),
– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s
strani investitorja.

Investitor

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo vodovoda:
št. pozitivnih referenc
– 2 in več – R2 = 120 točk,
– 1 – R2 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta – R1 = 0
točk.
Izračun točk iz naslova referenc:

U1 + U 2
x0,1
2

Vrednost

Tekstualni in tehnični
opis objekta

T=C+U+R

Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel
ponudnik, se izračuna po formuli:

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej. Naročnik ne namerava organizirati sestanka s
ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

Št. 352-05/00-20
Ob-54192
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.
2 Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice,
tel.
02/548-17-65,
faks
02/538-15-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vodovoda v Prosenjakovcih.
(b) Če je predvidena oddajo 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: Prosenjakovci, Občina
Moravske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag. Milan Šadl, tel. 02/548-17-65,

faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina.moravsketoplice@moj.net
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. avgusta 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom
na
žiro
račun
št.
51900-630-76064, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – izgradnja vodovoda v Prosenjakovcih.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. septembra 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
- soba 3 (1. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. septembra 2001 ob 8. uri na naslovu: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice – sejna soba (2. nadstropje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v

R=

R1 + R 2
x0,1
2

višini 10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način plačevanja in 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 90
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznejši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
90 dni po roku za oddajo ponudbe.
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: 21. avgust 2001.
Občina Moravske Toplice
Št. 07/01-K
Ob-54197
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalna
kanalizacija Škale zahod III.
(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: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 8. 10. 2001
do 10. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV - virmansko nakazilo na TR št. 13426 0012997108 - sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
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: /
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: kot v razpisni dokumentaciji.
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: 21. 8. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 35201 - 7 / 2001
Ob-54198
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev trga celjskih knezov v Celju.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Trg celjskih knezov.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 22. 10. 2001,
predvideno dokončanje del 22. 12. 2001.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje, Oskar Šoster, univ. dipl. ek.
oziroma Aleksander Milanez, u.d.i.g., tel.
03/42-65-876 oziroma 03/42-65-826.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan razen
petka od 9. do 12. ure, tajništvo Komunalne direkcije/II, Prešernova 27, do 20. 9.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo znaša 15.000 SIT in se nakaže
na žiro račun 50700-630-9010105. 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: 1. 10. 2001 do
11. ure.

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 1. 10.
2001 ob 13. uri, MO Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, sejna soba št. 9/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10 mio SIT.
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): sklenitev pogodbe 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena za izvedbo del po predračunu 80
točk;
– rok izvedbe del 10 točk;
– reference 5 točk;
– garancijski rok 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2001.
MO Celje, Komunalna direkcija
Št. 5/12-01
Ob-54209
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.
2. Naslov naročnika, telefon, telefaks:
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper; tel.
05/668-61-00, faks 05/668-61-20.
3. Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Olmske doline – I. faza.
Dolžina vodovoda 2160 m; duktil ∅150
mm, ∅100 mm, ∅80 mm,rezervar 60 m3,
raztežilnik 2 m3.
4. Kraj izvedbe: Gažon – Olmska dolina
– KS Šmarje, KS Olmo –Prisoje, Mestna
občina Koper.
5. Sprejemlivost variantnih ponudb: varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del in čas izvedbe: predviden
pričetek del na izgradnji 15. 10. 2001, datum dokončanja 4. 3. 2002.
7.(a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper d.o.o. – Ulica 15. maja 13,
6000 Koper – tajništvo, soba 101, Grošelj
Leon.
(b) Čas v katerem se prevzame razpisno dokumentacijo: do 2. 10. 2001 do
13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 30.000 SIT. Način
plačila je: virman, na transakcijski račun
št. 10100-0000055382, pri Banki Koper d.d.
8. (a) Datum in ura kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2001 do 13.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., tajništvo, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.
9. Datum in čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 10. 2001 ob 13.05, na Rižanskem vodovodu, soba št. 113.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za višino 4,000.000 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 ZJN): /
13. Pogoji, ki jih mora ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične
usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. in 43. člena ZJN: po razpisnih pogojih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe 30. 11. 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 9. 10. 2001.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: naročnik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Št. 34300-0006/00
Ob-54241
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Laze-Nova Gora / II. faza v predvideni vrednosti
40,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Laze pri Boštanju-Nova
Gora / Telče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dokončanje do
1. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sevnica - Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica - Robert Kaše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: uradne ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na ŽR
51610-630-13058 Občina Sevnica s pripisom “Laze-Nova Gora / II. faza”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001,
11.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sevnica - Oddelek za
okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2001, ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 1% od
razpisane vrednosti. Veljati mora do 1. 11.
2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v letu 2002.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 40%, reference 40%, datum zaključka del 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Občina Sevnica
Št. 070-10 02/01
Ob-54247
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas,
tel. 01/894-80-06, faks 01/894-80-07.
3. a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovodnih sistemov v občini Kostel.
b) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko
oddajo ponudbo za vsak sklop posebej ali
za vse sklope, ponudbena cena mora biti
razvidna za vsak sklop posebej.
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Kostel.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2001, zaključek del 31. 10. 2001.
7. a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Kostel, Vas
1, 1336 Vas, tel. 01/894-80-06, kontaktna oseba: Aleš Marolt.
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 št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
51300-630-10082 pri Agenciji za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni na sedežu
občine, Vas 1, 1336 Vas.
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2001, do 12.
ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas;
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2001, ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. 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 60 dni po izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: upošteva se splošne pogoje po 41. in 43. členu ZJN.
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 ponudbe: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo znana do 25. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference,
– posebne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum poslane zahteve za objavo:
22. 8. 2001.
Občina Kostel
Št.: 403-392/01
Ob-54249
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka; tel. 04/51-12-309, telefaks 04/51-12-310, elektronski naslov:
bostjan.cuznar@skofjaloka.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: plinifikacija mesta Škofja Loka, območje: industrijska cona Trata - 1. in 2. faza in
priključek:
– izvedba gradbenih (zemeljskih) del in
– izvedba strojno tehnoloških del.
(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudba mora biti celovita
- eventualne delne ponudbe bodo izločene.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka, širše območje industrijske cone Trata.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi izvedbo naročila po razpisni dokumentaciji (RD).

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je meseca novembra 2001 in dokončanje razpisanih del predvidoma v 4 delovnih mesecih.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Občine Škofja Loka na naslovu Mestni
trg 15, oziroma jo zahtevajo pisno ali po
faksu na podlagi potrdila o plačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 1. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun Občine Škofja Loka št. 51510-630-50129, sklic na
številko: 0392-01 z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane (morajo na naslov prispeti) najkasneje do 4. 10. 2001 do 11. ure, ponudbe oddane in/ali prispele po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti naslovljene na naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka,
oddajo pa se lahko tudi osebno na vložišče
občine na naslovu Mestni trg 15.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika, z obvezno pripisanim
namenom: “Javni razpis št. 403-392/01 Ponudba za plinifikacijo OC Trata - Ne odpiraj!” (vzorec v RD).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 10.
2001, ob 12. uri v mali sejni sobi v II. nadstropju na naslovu: Poljanska cesta 2 v Škofji Loki.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo komisiji
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 1% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, najkrajši plačilni rok je 60 dni
- po Zakonu o izvrševanju proračuna za leto
2001 (Uradni list 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
Registracija dejavnosti: izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni
starejši od 90 dni;
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti:
veljavno odločbo - dovoljenje upravnega
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organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Potrdilo upravnega organa
za namen tega razpisa oziroma datum overovitve kopije le-te ne sme biti starejši od
90 dni;
Potrdilo o finančnem stanju ponudnika:
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;
Potrdilo o opravilni zmožnosti:
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali postopku likvidacije, 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;
Potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom:
dokazilo (potrdilo) o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30 dni;
Bančne garancije:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1% vrednosti ponudbe (po predloženem vzorcu v RD),
– 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);
– izjava ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij
(Uradni list RS, št. 59/99), (potrditev obrazca v RD);
– izjava ponudnika, da je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisana dela ter
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in usposobljenimi kadri, (potrditev
obrazca v RD); (proste kadrovske zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov, (seznam zaposlenih z navedbo strokovne usposobljenosti) ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe, (potrditev obrazca v RD);
– izjava, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih 3 letih, (potrditev obrazca v RD);
– izjava, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred objavo tega javnega naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila (potrditev obrazca v RD);
–izjava ponudnika, da bo glede na že
sklenjene pogodbe v primeru, da bo izbran,
sposoben izvesti razpisana dela v skladu s
pogodbo, (potrditev obrazca v RD);
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– strokovna priporočila s področja razpisanih del. Ponudbi naj bodo priložena
priporočila tako za ponudnika kot tudi za
podizvajalce, v kolikor jih ponudnik oziroma podizvajalci pridobijo. Ponudnik oziroma podizvajalec mora predložiti dokazilo,
da je v preteklem 5 letnem obdobju zgradil
vsaj 1 objekt v obsegu in izvedbi kot je
predmet tega razpisa, (po priloženem
obrazcu v RD);
Pogodba s podizvajalci, pristopne izjave
podizvajalcev oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci, kooperanti ali v drugi
obliki poslovnega sodelovanja, priložiti prepis ali izvod pogodbe ali potrditev obrazca v
RD, ki vsebuje:
– izjave vseh v svoji ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti
do njih,
– proste kadrovske zmogljivosti (izjava)
in strokovni usposobljenosti kadrov, (seznam zaposlenih z navedbo strokovne usposobljenosti) podizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti podizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila.
Potrjen (parafiran) vzorec pogodbe;
– za izhodišče določitve starosti (ustreznosti) dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb. Dokumenti morajo biti predloženi v originalu, overjeni kopiji ali v obliki
podane izjave pod pretnjo kazenske odgovornosti in ustrezno žigosani in podpisani.
Enako velja za ponudnika kot eventualnega
podizvajalca.
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 največ
30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb (podrobnejša razdelitev v RD):
– skupna ponudbena cena (70 točk),
– garancijska doba (10 točk),
– strokovna priporočila (reference) (7
točk),
– rok izvedbe (5 točk),
– rok plačila (nad 60 dni) (5 točk),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3 točke).
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
1. 10. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Občina Škofja Loka
Št. 604-10/99
Ob-54259
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija; tel: 01/898-12-11; faks
01/898-38-35.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
zamakanja strehe na objektu Osnovne
šole Litija – zahodni del.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajajo v kompletu za
celotni zahodni del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
– ponudbe morajo biti predložene v skladu
s popisom del; naročnik si pridržuje pravico
do predhodnega soglasja glede lastnosti in
količin vgrajenih materialov.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova 14, Litija, Oddelek za družbene
dejavnosti, kontaktna oseba: Igorij Parkel.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
– od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; Občina Litija –
za razpisno dokumentacijo “streha OŠ Litija”; št. ŽR: 50103-630-810316.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek, 24. 9.
2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
občine Litija, II. nadstropje, Jerebova 14,
Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (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.
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 ZJN -1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 11. 2001; predviden datum odločitve
25. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, finančna usposobljenost izvajalca, reference izvajalca in njegovih podizvajalcev na podobnih delih in na primerljivih
objektih, daljši garancijski rok; uporaba meril je podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Občina Litija
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Št. 137/01
Ob-54279
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Dravograd.
2. Naslov naročnika: Črneče 146,
2370 Dravograd, faks 02/872-00-90, telefon 02/872-00-93, 02/872-00-96,
02/878-43-30, e-mail: kdsd@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev sob za varovance v delu trakta “B“ v
ocenjeni vrednosti 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: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del po sistemu
“na ključ“.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Črneče, Koroški dom
starostnikov.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 10. 10.
2001, dokončanje 1. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd, na upravi zavoda, kontaktna oseba Srečko Mlačnik,
telefon 02/872-00-93, 02/872-00-96,
02/878-43-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR Koroškega
doma
starostnikov
št.
51830-603-32494, s pripisom “razpisna
dokumentacija“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9.
2001 ob 13. uri na upravi Koroškega doma
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3 % od ponudbene vrednosti z veljavnostjo
garancije še najmanj 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se bo financiralo iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 25. 10. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 27. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference in rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Koroški dom starostnikov
Dravograd
Št. 3/01
Ob-54280
1. Naročnik: Komunala Trebnje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210
Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija čistilne naprave Trebnje – II.
faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dolenja Nemška vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
– samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 30,000.000 SIT v letu 2001, ostalo pa v letu 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun pri Dolenjski banki Novo mesto –
Ekspozitura
Trebnje,
št.
11971-0018688098, s pripisom “rekonstrukcija ČN Trebnje – II. faza” – predložitev
potrdila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 10.
2001 ob 11. uri, na naslovu Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 5% razpisne vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opredeljeno 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): naročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.
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: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 15. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi ponudniki.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Komunala Trebnje, d.o.o.
Ob-54294
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Rudnik Zagorje v
zapiranju d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje
ob Savi tel. 03/56-64-100, faks
03/56-61-078.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
območja Ruardi vzhod - območje II.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi, območje Ruardi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 10. 2001,
rok izvedbe 90 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi, ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu naročnika, pri Marjeti Prelogar, dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Sandiju Grčarju, tel. 03/56-64-100,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega naročila, najkasneje do 21. 9. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.253. V znesku je vračunan 19% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 9. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki predložijo bančno garancijo za resnost
ponudbe, vnovčljivo na prvi pisni poziv v
višini 3,500.000 SIT z veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira v skladu z določili zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001.
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: ponudniki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 10 točk,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja ponudbe oziroma predvidenih podizvajalcev - 4
točke,
– dosedanje izkušnje in reference na področju predmeta javnega razpisa - 3 točke,
– plačilni in ostali komercialni pogoji ter
ugodnosti - 3 točke,
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik - 2
točki,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika - 2 točki.
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Rudnik Zagorje
v zapiranju d.o.o.
Ob-54296
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 2,
5220 Tolmin.

Št.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zaključna dela na stavbi B zdravstvenega doma Tolmin po popotresni sanaciji v vrednosti ca. 80,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe:Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 10. 12. 2001
do 30. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Tolmin, tajništvo, tel. 05/38-19-500, faks
05/38-19-523 (razpisna dokumentacija se
lahko dvigne osebno ali pošlje po pošti po
predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT na žiro račun
št. 52030-630-7108.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Tolmin, tajništvo, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2001 ob 11.30, v prostorih
Občine Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila situacij je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: priznana sposobnost
za delo v popotresni obnovi, ker bo po
dogovoru z DTP izbrani izvajalec izvajal tudi sanacijska dela v okviru popotresne
obnove.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 12. 2001, predvideni datum odločitve je 3. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Rafael Šuligoj, tel. 05/381-95-00,
faks 05/381-95-23.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Občina Tolmin
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Št. 76
Ob-54297
1. Naročnik: ATC Kanin Bovec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dvor 43, 5230
Bovec,
tel.
05/38-96-310,
faks
05/38-86-930.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
smučarske proge “SKRIPI 3“ v sklopu
Kaninskih smučišč.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki
so predmet javnega naročila in se ne morejo
prijaviti na izvajanje posameznega sklopa ali
za izvajanje del iz posameznega sklopa.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kaninsko smučišče,
Bovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
45 koledarskih dni po podpisu pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Projekt
d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
Kontaktna oseba: Tabaj Emil, tel.
05/33-80-000.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52000-601-10243, pri APP Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Projekt d.d., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, tajništvo družbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
družbe Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del (z vključenim DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora ponudnik predložiti za dokazovanje
pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 16. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika, reference strokovne ekipe, rok izvedbe, usposobljenost ponudnika, oprema – mehanizacija
ponudnika. Podrobnejša obrazložitev ocenjevanja ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Tabaj Emil, tel. 05/33-80-000.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Alpski turistični center
Kanin Bovec, d.o.o.
Št. 405
Ob-54305
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija bolniških garsonjer.
(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: Bolnišnca Golnik KOPA.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 10.
2001 do 30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava in javna naročila, R. Potočnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino na
blagajni bolnišnice ali na ŽR št.
51500-603-34158.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
12 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.
9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 2. 10. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na upravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi
plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponujena cena, finančna usposobljenost
ponudnika, plačilni pogoji, rok dokončanja
del, reference.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Št. 6/2001
Ob-54337
1. Naročnik: Športno društvo Studenci
Maribor.
2. Naslov naročnika: Športno društvo
Studenci, Sokolska 9, 2000 Maribor, predsednik gradbenega odbora dr. Edi Kiker,
telefon: 031/659-272.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obrtniška, zaključna dela, elektro in strojna
instalacijska dela pri gradnji nadomestnega objekta telovadnice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
Oddaja del je predvidena po posameznih sklopih:
– obrtniška oziroma zaključna dela,
– instalacijska dela.
Naročnik si pridružuje pravico, da se
sklepa pogodba oziroma dela izvede v manjšem obsegu kot je izveden razpis.
Dela se bodo izvajala v soodvisnosti od
zagotovljenih proračunskih in drugih sredstev za leto 2002.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, z oziroma na finančne pogoje v razpisnem gradivu.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 22. 10. 2001 –
22. 8. 2002 / deset mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska
ul. 40, 2000 Maribor, Dragica Florjanič,
tel: 02/22-01-582, faks 02/251-05-73,
e-mail: zim@zim.si.
Dodatne infromacije: Matjaž Bertoncelj,
udia 02/22-01-581 in Olga Kapun
02/22-01-589.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT, ŽR:
51800-601-18236 ZIM d.o.o., virmanski
nalog.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2001, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ul. 40, 2000 Maribor,
soba 207/ II. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2001 ob 11. uri, ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., Slovenska ul. 40,
2000 Maribor/sejna soba II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, navedena v razpisnih pogojih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogojih navedenih v razpisnem gradivu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): pravna oblika povezave je navedena v razpisni
dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 25. 11. 2001, datum odločitve do
19. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, odloženo plačilo 20%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ZIM zasnove in vodenje investicij d.o.o., tel. 02/22-01-582, faks
02/251-05-73, E-mail: matjaz.bertoncelj@zim.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
ŠD Studenci Maribor
Št. 34400
Ob-54339
1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Naslov naročnika: Milana Majcna 1,
1433 Radeče, tel. 03/56-85-155, faks;
03/56-85-285.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev javne poti Jahn – Luže (Kišek) št.
JP 842 040.
4. (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: Radeče (Žebnik).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v letu 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Radeče, Oddelek za gospodarstvo in finance,
Jože Renko, org. dela.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do 19. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nakazilo na ŽR Občine Radeče št. 50700 –
630-10147, v višini 5.000 SIT – s pripisom: za razpisno dokumentacijo – posodobitev javne poti št. JP 842 040.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 9. 2001,
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radeče, Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
občine Radeče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60-ih
dneh po potrditvi situacije.
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. člena zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje po 41. do 43. člena ZJN in predložiti dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 11. 2001, predvideni datum odločitve je 10. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe, način plačila, reference in druge ugodnosti ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Radeče, Oddelek za gospodarstvo in finance, Jože Renko, org. dela
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Občina Radeče
Št. 043/01
Ob-54394
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
zapornega sloja na cesti G1-10 odsek
294 Domžale-Trzin.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G1-10 odsek 294
Domžale-Trzin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-

Št.

mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 10.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko vnovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. 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 skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Direkcija RS za ceste
Ob-54398
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
cestne in komunalne infrastrukture za
obrtno cono v Kobaridu.
b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Kobarid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
15. 10. 2001, dokončanje del: 10. 12.
2001.
7. a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijona na sedežu podjetja EDIL Inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 065/33-30-350, faks
065/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 20. 9. 2001
vsak delovnik med 8. in 9. uro.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov 20.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom
“Razpisna dokumentacija, Obrtna cona Kobarid”.
8. a) Datum in ura predložitve ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene osebno ali po pošti najkasneje do
četrtka 27. 9. 2001 do 12. ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid (tajništvo).
9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 27. 9. 2001 ob 12.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj če
so zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe
vključno z DDV.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila in /ali sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodbejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, polek 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: veljavnost ponudbe
27. 10. 2001, datum odločitve 1. 10.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
EDIL Inženiring d.o.o.
Nova Gorica
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 266-11/01
Ob-54427
V javnem razpisu za izbor projektanta za
izdelavo PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije objektov visokogradnje za Mednarodni mejni prehod Obrežje, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 24. 8.
2001, Ob-53911 se spremeni 7. točka in
se pravilno glasi:
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvajanja del: predvidoma 15. 11.
2001, predvideno dokončanje del: predvidoma 15. 2. 2002.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 9/43
Ob-54057
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba elektromontažnih del za objekt RTP 400/110
kV Krško z razpletom daljnovodov (po
prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: montaža VN opreme,
– sklop B: montaža VN kablov,
– sklop C: montaža energetskega transformatorja.
5. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2001 –
maj 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Ivan Lozej, Borut Vertačnik.
(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: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 2001 do 9.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 27. 9. 2001 ob 10. uri,
v dvorani C, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponudnik zavezanec za DDV,
2. v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti,
3. revizorsko mnenje (v primeru da skupna ponudbena cena presega vrednost
50,000.000 SIT),
4. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
4. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
5. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo.
(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: 27. 11. 2001; 27. 10.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (67%), plačilni pogoji (3%),
reference ponudnika za tovrstna dela (5%),
reference podizvajalcev za tovrstna dela
(10%), kompletnost ponudbe (15% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Št. 2/2001
Ob-54200
1. Naročnik: Srednja gostinska šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,
4240 Radovljica, tel. 04/537-06-00, faks
04/537-06-54.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: številka kategorije 14, predmet storitve: čiščenje stavb.
Opis storitev je opredeljen v specifikaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Storitve zajemajo redno (dnevno, tedensko,
mesečno) in dodatno (letno) čiščenje. Naročnik si v času trajanja pogodbe pridržuje
pravico do spremembe kvadrature čistilnih
površin, navedenih v razpisni dokumentaciji, glede na spremembe potreb, na katere
nima vpliva (npr. povečanje ali zmanjšanje
števila oddelkov, pomanjkanje finančnih
sredstev ipd.).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo samo
za celotno javno naročilo in sicer: čiščenje
prostorov Srednje gostinske šole Radovljica, Kranjska cesta 24, Radovljica. Skupna
čistilna površina stavbe 7072 m 2, zunanje
površine (okolica šole) 500 m2.
5. Kraj izvedbe: Srednja gostinska šola
Radovljica, Kranjska cesta 24, Radovljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja 1. 12. 2001, zaključek 30. 11. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Magdaleni Čelik, telefon 04/537-06-00.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko od podjetja TIST
d.o.o., Litijska cesta 44, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 9. in 10. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Milan Bosnić, univ. dipl. inž., telefon
01/544-50-40, GSM 041/258-064.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
29. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT, z vključenim
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DDV. Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
51540-603-34025, sklic na št. 00 –
065964, predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 29. 9. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Srednja gostinska šola
Radovljica, Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica – tajništvo. Prevzemnica: Magdalena Čelik, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 9.
2001 ob 11. uri, na naslovu naročnika,
Srednja gostinska šola Radovljica, Kranjska
cesta 24, 4240 Radovljica (sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
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 z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da predloži pravilno ponudbo za celotno javno naročilo,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da predloži opis tehnologije čiščenja v
skladu z navodili naročnika,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec,
– da predloži referenčne izjave pogodbenih partnerjev,
– da predloži dokazila o usposobljenosti
podizvajalcev, če nastopajo v ponudbi,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana 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: predpisi so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(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 skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
17. 10. 2001.

Št.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok. Način uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah. Ovojnice morajo biti
naslovljene in jasno označene z napisom
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za opravljanje storitev čiščenja. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 20. 8. 2001.
Srednja gostinska šola Radovljica
Št. 3350-5/2001/5-0402
Ob-54207
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava strokovno razvojne naloge z naslovom Osnutek
pravilnika o projektiranju javnih cest in
njihovih elementov (1B, zap. št. 21 – pravna storitev).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 8 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Urad za ceste, Langusova 4, Ljubljana, tajništvo urada, dodatne informacije
pisno na isti naslov.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana, tajništvo urada.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 9. 2001 ob 9. uri, sejna soba v
V. nadstropju na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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.
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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: 31. 12. 2001, naročnik bo odločitev sprejel predvidoma do
31. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2001.
Ministrstvo za promet
Urad za ceste
Št. 3350-6/2001/5-0402
Ob-54216
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava strokovno razvojne naloge z naslovom Študija
možnosti racionalizacije sistema vzdrževanja državnega cestnega omrežja
(1B, zap. št. 27 – druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Urad za ceste, Langusova 4, Ljubljana, tajništvo urada, dodatne informacije
pisno na isti naslov.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 9. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana, tajništvo urada.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2001 ob 9. uri, sejna soba v
V. nadstropju na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: 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: 31. 12. 2001, naročnik bo odločitev sprejel predvidoma do
31. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2001.
Ministrstvo za promet
Urad za ceste
Ob-54264
1. Naročnik: Semikron d.o.o., Gabrsko
12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: semikron@siol.net;
faks
03/56-27-337,
tel.
03/56-27-155.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi IA in IB Zakona o
javnih naročilih: izdelava študije razvojne dokumentacije projektov elektronskih komponent projekta gospodarske
in podjetniške infrastrukture na območju občine Trbovlje, sklic na vrsto storitev po prilogi IA: št. 8, 10.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena delitev po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje, družba
Semikron d.o.o.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedb: začetek opravljanja storitve takoj po podpisu pogodbe,
dokončanje del do 15. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Semikron
d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, oseba:
Gabi Javoršek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi razpisa
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo brezplačno pri kontaktni osebi Gabi Javoršek, Semikron d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 10. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Semikron d.o.o., Gabrsko 12,
1420 Trbovlje. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za
izdelavo študije razvojne dokumentacije projektov elektronskih komponent.”
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 10.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi podjetja
Semikron d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti akceptni nalog za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo 30 dni po odpiranju
ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – zakonska določila proračunskih uporabnikov.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): kolikor predloži ponudbo skupina izvajalcev
mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno 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 določb, ki zadevajo te vrste storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, rok izvedbe 40%, reference 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije v zvezi s predmetnim naročilom dobijo ponudniki
pri Gabi Javoršek, tel. 03/56-27-605 ali
e-mail: gabi.javorske@semikron.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Semikron, d.o.o., Trbovlje
Št. 3949
Ob-54281
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija, faks ++386/7/492-15-28,
elektronski naslov: breda-vidmar@nek.si, tel.
++386/7/480-23-48.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1A – točka
12 – ZJN; program nadzora stanja kom-

ponent, sistemov in strukture v NEK
(NEK Aging Management Program Scoping).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave – Breda Vidmar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Breda Vidmar.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2001 ob 12. uri, v NEK
Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. P-JR005/2001
Ob-54393
1. Naročnik: Pospeševalni center za malo gospodarstvo - Euro Info Center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156
(WTC), IV. nadstropje, 1000 Ljubljana, faks
01/589-18-85, tel. 01/589-18-90.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 15 1A priloga
ZJN-1, storitev oblikovanja, priprave in
tiska glasila Euro Info Centra Ljubljana
“EIC Novic”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek postopka 1. 8. 2001, pogodba bo sklenjena za
obdobje do konca leta 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Irena Rezec
(irena.rezec@pcmg.si) in Emina Zejnić (eictajnistvo@pcmg.si).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo ponudb
(24. 9. 2001).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predviden.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo (PCMG), glavna pisarna, Dunajska 156 (WTC), VIII. nadstropje, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 9. 2001 ob 10. uri, Pospeševalni center za malo gospodarstvo - Euro Info
Center Ljubljana, sejna soba EIC, IV. nadstropje, Dunajska 156 (WTC), 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30-60
dni po opravljeni storitvi (Zakon 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): ni predvidena.
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: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 11. 2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta do 1. 10. 2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila:
1) reference pri oblikovanju (30 točk),
2) raznolikost oblikovalskih projektov (30
točk),
3) cena (20 točk),
4) brezplačno lektoriranje slovenskih številk (10 točk),
5) reference za tisk (10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Pospeševalni center za malo
gospodarstvo- Euro Info Center
Ljubljana
Ob-54396
1. Naročnik: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala
Tita 78, 4270 Jesenice, telefon
04/58-69-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izdelava strategije in razvojnega projekta za območje
Karavank med Stolom in Kepo, ožje območje Dovška Baba – Rožca – Belščica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
10. 10. 2001, dokončanje del 15. 11.
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva pri Oddelku za gospodarstvo – telefon št. 04/58-69-260; dodatne informacije daje Štef Ščavničar, telefon št. 04/58-13-414.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 8. 2001
do 27. 9.2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
11.900 SIT (z DDV), na žiro račun Občine
Jesenice, številka: 51530-630-50155, sklicevanje na številko 713000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 9. 2001, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna
pisarna, soba št. 1, Cesta maršala Tita 78,
4270 Jesenice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 9. 2001, ob 13.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica v višini 10 % od vrednosti
ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila: Zakon o izvrševanju proračuna 2001.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: občinski predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(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
70 dni od roka za oddajo ponudb, to je do
6. 12. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 %, reference 40 %, rok izvedbe 10 %.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja trajanja izvedbe predmeta javnega
naročila, če ne bodo zagotovljena sredstva
za sofinanciranje s strani države;
b) naročnik predvideva poseben projektni svet, ki bo koordiniral in spremljal izvedbo študije.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Občina Jesenice

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
Popravki in dopolnitve
Št. 10-01
Ob-54347
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: dializni material, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001, Ob-53714, se popravi:
10. 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:
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
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urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, prijavitelji
morajo predložiti potrdilo Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
9. pogoj reference odpadejo.
15. pogoji se črtajo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 14. 9. 2001 do 13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 11-01
Ob-54348
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: srčni stimulatorji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001, Ob-53717, se popravi:
10. 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:
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, prijavitelji morajo
predložiti potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
9. pogoj reference odpadejo.
17. pogoji se črtajo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 14. 9. 2001 do 13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 05-01
Ob-54349
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: reagenti in kemikalije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z
dne 17. 8. 2001, Ob-53718, se popravi:
10. 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:
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila, prijavitelji
morajo predložiti potrdilo Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
9. pogoj reference odpadejo.
15. pogoji se črtajo.
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16. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
vrst artiklov v register medicinskih pripomočkov, če to Zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva (pod to točko lahko prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 14. 9. 2001 do 13. ure.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 51-01
Ob-54350
V javnem razpisu po omejenem postopku za dobavo blaga: živila in material za
prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 69 z dne 24. 8. 2001, Ob-54070, se
črta pogoj:
17. da zagotavlja vsebnost prostih
maščobnih kislin pod 0,05% (velja za skupino 7).
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 01-01
Ob-54342
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(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: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na devet obdobij po štiri mesece.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo zdravila.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 1. 10. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
morajo predložiti dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo RS za
opravljanje prometa z zdravili, veljavno do
konca leta 2004.
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav (ne velja za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. da je sposoben izvajati kontrolo kakovosti farmacevtskih surovin in kemikalij po
veljavnih predpisih (velja za skupino 3).
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 4. 12. 2001,
odločitev o sprejemu 19. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
1.403,686.371 SIT (z DDV). Prijaviti se je
možno na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo priznal usposobljenost za 3 leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
6. 7. 2001, Ob-51676.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 10-01
Ob-54343
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: šivalni
material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(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: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na tri obdobja po dvanajst mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo šivalni materia.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 25. 9. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
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
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
morajo predložiti potrdilo Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov - promet z medicinkimi pripomočki
na debelo.
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav (ne velja za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 14 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomoč-
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kov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva. (Pod to točko lahko
prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 13. 11. 2001,
odločitev o sprejemu 29. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
130,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je
možno na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo usposobljenost priznal za 3 leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 02-01
Ob-54344
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obvezilni
in sanitetni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(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: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo obvezilni in sanitetni material.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 27. 9. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
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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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; prijavitelji morajo
predložiti potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan
določen za predložitev prijav (ne velja za
obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
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12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva. (Pod to točko
lahko prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 26. 11. 2001,
odločitev o sprejemu 11. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
300,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je
možno na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo usposobljenost priznal za 3 leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03-01
Ob-54345
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: enteralna prehrana.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ena skupina: enteralna prehrana,
čaji in otroška hrana.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko, na ŽR št. 51800-603-33486, s
pripisom za razpisno dokumentacijo enteralna prehrana.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 21. 9. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; prijavitelji morajo
predložiti potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih propomočkov promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav
(ne velja za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga iz razpisa;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
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11. da bo dobavni rok največ 3 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh vrst blaga iz razpisa v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva. (Pod to točko
lahko prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 14. 11. 2001,
odločitev o sprejemu 30. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost ponudbe.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
16,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je potrebno na vse vrste blaga iz razpisa. Naročnik bo usposobljenost priznal za 3 leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 04-01
Ob-54346
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sredstva
za dezinfekcijo.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ena skupina: sredstva za dezinfekcijo.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo sredstva za dezinfekcijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 21. 9. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-

Št.

pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana:. /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
morajo predložiti potrdilo Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga iz razpisa;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
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9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 3 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh vrst blaga iz razpisa v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva. (Pod to točko
lahko prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo);
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 12. 11. 2001,
odločitev o sprejemu 26. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost ponudbe.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
27,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je potrebno na vse vrste blaga iz razpisa. Naročnik bo usposobljenost priznal za 3 leta. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 9/2465/2001
Ob-54193
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02,
tel. št. 01 474 2551.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnično
varovanje objekta ELES, d.o.o., Hajdrihova 2 in 2a.
(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek novembra 2001.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu splošnega sektorja, Irena Grofelnik, tretje nadstropje, dodatne informacije Roman Plahutnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na SPLS.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 20. 9. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
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rancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, veljavnosti 90 dni.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah.
9. 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
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v primeru skupnega nastopanja večih dobaviteljev, mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
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: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oktober 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: v prvi
fazi meril ni, so samo pogoji, v drugi fazi:
skupna ponudbena cena (100% delež).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2001.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Ob-54252
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana, faks 01/42-64-647, tel.
01/47-68-411.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema za pedagoško dejavnost.
(b) Kraj dobave: prostori Fakultete za računalništvo in informatiko.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
za enega ali več sklopov, ne morejo pa
predložiti prijave le za del posameznega
sklopa.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: dekanat Fakultete za računalništvo in informatiko, Tržaška
25, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Zvone Petkovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, št.
50106-603-402407.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 19. 9. 2001 do 11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana (dekanat), v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “ne odpiraj - ponudba za dobavo računalniške opreme za
pedagoško dejavnost”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja bodo, če bo to potrebno
zahtevana v izvedbeni fazi javnega naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z veljavno zakonodajo, določena v izvedbeni fazi javnega naročila.
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:
1. da ima veljano registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan, določen za predložitev prijav,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan, določen za
predložitev prijav,
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila,
6. da je predložil BON 2 ali BON 3 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali
BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da zagotavlja servis ter odpravo napake največ 2 delovna dneva,
8. da ni dal lažnih in zavajajočih podatkov,

9. da zagotavlja nadomestno opremo za
čas odprave napake,
10. da nudi 45 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga,
11. da bo dostava fco Fakulteta za računalništvo in informatiko - razloženo,
12. da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: v izvedbeni fazi bo v skladu s 3. odstavkom
19. člena ZJN-1, edino merilo najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Št. 404-08-141/01-2
Ob-54260
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: jedilno
olje, maščobe in hladne omake.
(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: oddaja ni predvidena po sklopih,
ponudnik mora ponuditi celoten predmet
razpisa.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: sposobnost bo kandidatom priznana za obdobje
treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 175/2001-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 24. 9. 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 – ponudba
MORS-175/2001–OMP, Jedilno olje in
maščobe“.
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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: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, v obdobju začasnega financiranja pa
90 dni.
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: posebni pogoji naročnika:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok oziroma 90 dni v
času začasnega financiranja,
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom,
– da bo zagotavljal dostavo na vsa
odjemna mesta v enem do pet dni za konzerve od dneva prejema naročila naročnika,
5 ur je intervencijski odzivni čas, ter reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da bo za rastlinsko olje in olje za cvrtje
zagotovil cisterne ali sodčke, za vse večje
vojašnice,
– da bo v ponudbi navedel poleg navedenih tudi najmanjše transportno pakiranje,
– da bodo imeli izdelki ob dobavi še najmanj eno leto rok uporabe,
– da bo zagotovil prevzem odpadnih olj
pri vojašnicah, kjer še nimajo urejenega odvzema.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 10., 15. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
ponujeni predračun.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. 3/01
Ob-54319
1. Naročnik: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Šlajmerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 01/54-38-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Kraj dobave: sedež naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
računalniška strojna oprema, sistemska in
aplikativna programska oprema, podrobneje
navedeno v razpisni dokumentaciji.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja, ponudbe bo naročnik zbiral za več
obdobij, ki ne bodo daljša od 1. leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod RS za tran-
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sfuzijo krvi, Šlajmerjeva 6, Ljubljana - tajništvo tel. 01/54-38-241.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in. 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen) na ŽR 50101-603-45746.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6 - tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb 5. 11. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe 12. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo ponudnikom priznal
usposobljenost za obdobje 3 let.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Št. 2/01
Ob-54320
1. Naročnik: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Šlajmerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 01/54-38-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Kraj dobave: sedež naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega razmerja, ponudbe bo naročnik zbiral predvidoma za obdobja 3x po eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod RS za transfuzijo krvi, Šlajmerjeva 6, Ljubljana - tajništvo tel. 01/54-38-241.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in. 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen) na ŽR 50101-603-45746.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 10. 2001 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6 - tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb 5.11. 2001 odločitve o sprejemu ponudbe 12.11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo ponudnikom priznal
usposobljenost za obdobje 3 let.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana
Št. 242
Ob-54338
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 6,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema; ocenjena vrednost blaga je
30 mio SIT.
(b) Kraj dobave: Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
(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: takoj po podpisu pogodbe za dobo 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba Miro Rovšek tel.
01/24-16-215, faks 01/24-16-213.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT; nakazilo na
ŽR - Zavod za tehnično izobraževanje
št.:50101-603-50267, sklic na št.
50015-242.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 10. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnični izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 10. 2001 do 12. ure.
12. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

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. 228
Ob-54162
1. Naročnik: Osnovna šola Domžale.
2. Naslov naročnika: Bistriška 18, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik HP Commerce d.o.o., Dobeno 75, 1234 Mengeš, ki
bo olje dobavljal za 4% popusta na ceno, ki
je objavljena v aktualnem ceniku ob dnevu
naročila.
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: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Domžale
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Št. 231
Ob-54163
1. Naročnik: Vrtec Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 3, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk .
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik Petrol
d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, ki bo
kurilno olje dobavljal za 1,059% popusta na
ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob
dnevu naročila.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Vrtec Domžale
Št. 222
Ob-54164
1. Naročnik: Osnovna šola Janka Kersnika, Brdo.
2. Naslov naročnika: Brdo 5, 1225 Lukovica.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk .
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik Petrol
d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, ki bo
kurilno olje dobavljal za 1,059% popusta na
ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob
dnevu naročila.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Janka Kersnika
Št. 223
Ob-54165
1. Naročnik: Osnovna šola Rodica,
Domžale.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra lahkega kurilnega olja je ponudnik HP Commerce
d.o.o., Dobeno 75, 1234 Mengeš, ki bo olje
dobavljal za 4% popusta na ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob dnevu naročila.
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: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Rodica
Št. 224
Ob-54166
1. Naročnik: Osnovna šola Jurija Vege,
Moravče.
2. Naslov naročnika: Vegova 38, 1251
Moravče.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik Petrol
d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, ki bo
kurilno olje dobavljal za 1,059% popusta na
ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob
dnevu naročila.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Jurija Vege
Št. 225
Ob-54167
1. Naročnik: Osnovna šola Preserje pri
Radomljah.
2. Naslov naročnika: Pelechova 83,
1235 Radomlje.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik Petrol
d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, ki bo
kurilno olje dobavljal za 1,059% popusta na
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ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob
dnevu naročila.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Št. 226
Ob-54168
1. Naročnik: Osnovna šola Dob pri
Domžalah.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 7,
1233 Dob.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik Petrol
d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, ki bo
kurilno olje dobavljal za 1,059% popusta na
ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob
dnevu naročila.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Dob pri Domžalah
Št. 227
Ob-54169
1. Naročnik: Vrtec Urša.
2. Naslov naročnika: Slamnikarska 28,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik Petrol
d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, ki bo
kurilno olje dobavljal za 1,059% popusta na
ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob
dnevu naročila.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Vrtec Urša, Domžale
Št. 229
Ob-54170
1. Naročnik: Osnovna šola Mengeš.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 11,
1234 Mengeš.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra
lahkega kurilnega olja je ponudnik HP Commerce d.o.o., Dobeno 75, 1234 Mengeš, ki
bo olje dobavljal za 4% popusta na ceno, ki
je objavljena v aktualnem ceniku ob dnevu
naročila.
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: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Mengeš
Št. 221
Ob-54171
1. Naročnik: Osnovna šola Venclja Perka, Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 58/a,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk in posebne
ugodnosti 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: izbran dobavitelj ekstra lahkega kurilnega olja je ponudnik HP Commerce
d.o.o., Dobeno 75, 1234 Mengeš, ki bo olje
dobavljal za 4% popusta na ceno, ki je objavljena v aktualnem ceniku ob dnevu naročila.
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: 22. 8. 2001.
Osnovna šola Venclja Perka, Domžale
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Št. 02-141/4-2001
Ob-54191
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idrija.
2. Naslov naročnika: Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah:
– meso,
– perutnina, puranje meso in izdelki,
– drugi mesni izdelki,
– pašteta,
– ribe in morski sadeži,
– sadje,
– sveža zelenjava,
– vložena zelenjava in drugi konzervirani
izdelki,
– mleko,
– mlečni izdelki,
– mlečni izdelki,
– jajca,
– kruh in pekovsko pecivo,
– čaji,
– začimbe,
– razno prehrambeno blago.
Kraj dobave je Idrija, Pot sv.Antona 49.
5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– meso - Kmetijsko gozdarska zadruga
z.o.o., Vojkova 2, Idrija,
– perutnina, puranje meso in izdelki - Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana,
– drugi mesni izdelki - Mesarstvo Podobnik, Čeplez 12, Cerkno,
– pašteta – Alpkomerc Trgovina in gostinstvo d.d., Postaja 4, Most na Soči,
– ribe in morski sadeži - Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, Loka – Mengeš,
– sadje – Sadje in zelenjava Havziji Imrlji
s.p., Lapajnetova 5, Idrija,
– sveža zelenjava - Sadje in zelenjava Havziji Imrlji s.p., Lapajnetova 5, Idrija,
– vložena zelenjava in drugi konzervirani
izdelki - Živila Kranj, trgovina in gostinstvo
d.d., Cesta na Okroglo 3, Kranj,
– mleko - Agroind Vipava 1894, Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
– mlečni izdelki - Agroind Vipava 1894,
Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
– mlečni izdelki - Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– jajca - Kmetijstvo Peloz, Kmetijstvo –
trgovina d.o.o., Vrtojbenska c. 8, Šempeter
pri Gorici,
– kruh in pekovsko pecivo - Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina,
– čaji – Lucija trgovina d.o.o., Goriška c.
68, Ajdovščina,
– začimbe - Živila Kranj, Trgovina in gostinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Kranj,
– razno prehrambeno blago - Alpkomerc
Tolmin, Trgovina in gostinstvo d.d., Postaja
4, Most na Soči.
7.Pogodbena vrednost:
– meso – 9,390.675 SIT,
– perutnina, puranje meso in izdelki –
4,322.729 SIT,
– drugi mesni izdelki – 4,447.964 SIT,
– pašteta – 664.580 SIT,
– ribe in morski sadeži – 2,063.000 SIT,
– sadje – 2,751.125 SIT,
– sveža zelenjava – 6,591.325 SIT,
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– vložena zelenjava in drugi konzervirani
izdelki – 1,292.336 SIT,
– mleko – 2,100.000 SIT,
– mlečni izdelki – 1,546.072 SIT,
– mlečni izdelki - 2,300.871 SIT,
– jajca – 555.750 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 2,207.273
SIT,
– čaji – 896.750 SIT,
– začimbe – 370.124 SIT,
– razno prehrambeno blago – 6,051.275
SIT.
8.Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9.Število prejetih ponudb: 17.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– meso – 10,774.144 SIT, 9,390.675
SIT,
– perutnina, puranje meso in izdelki –
5,540.157 SIT, 4,322.729 SIT,
– drugi mesni izdelki – 4,911.283 SIT,
4,447.964 SIT,
– pašteta – 1,253.000 SIT, 664.580
SIT,
– ribe in morski sadeži – 2.063.000 SIT,
2,063.000 SIT,
– sadje – 4,212.000 SIT, 2,751.125
SIT,
– sveža zelenjava – 11,327.000 SIT,
6,591.325 SIT,
– vložena zelenjava in drugi konzervirani
izdelki – 1,389.494 SIT, 1,292.336 SIT,
– mleko – 3,238.800 SIT, 2,100.000
SIT,
– mlečni izdelki – 1,749.340 SIT,
1,546.072 SIT,
– mlečni izdelki - 3,177.475 SIT,
2,300.871 SIT,
– jajca – 861.900 SIT, 555.750 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 3,832.474
SIT, 2,207.273 SIT,
– čaji – 1,511.388 SIT, 896.750 SIT,
– začimbe – 415.473 SIT, 370.124 SIT,
– razno prehrambeno blago – 7,114.340
SIT, 6,051.275 SIT.
11.Morebitne druge informacije o naročilu: /
12.Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 31 z dne 28. 4. 2001.
13.Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14.Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Št. 47/2433/2001
Ob-54194
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 4. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava rezervne opreme za DV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75% delež), pozitivne reference proizvajalca za obešalni material na objektih 110 400 kV (10% delež), kompatibilnost obešalnega materiala z obstoječimi obešalnimi materiali (7% delež), rok dobave opreme (5%
delež), plačilni pogoji (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DALEN, d.o.o., Šlandrova 10, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 17,520.349,53
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,301.800 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,442.343 SIT, 17,520.349,53 SIT .
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 38
Ob-54202
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 8. 2001.
Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
90 kosov nabiralnikov na ključ, 124 polavtomatski poštni nabiralniki, 16 kosov
samostoječi okrogli nabiralniki, 59 kosov dostavnikov, 100 kosov zabojnikov
za prevoz poštnih vreč in paketov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50 točk in strokovna
ocena komisije 50 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ero, d.o.o., Dolenjska
cesta 83, 1000 Ljubljana, za nabavo nabiralnikov in dostavnikov, Toka, d.o.o., Sp. Ščavnica 74/a, 9250 Gornja Radgona, za nabavo zabojnikov.
Pogodbena vrednost: Ero, d.o.o., vrednost pogodbe 14,459.091 SIT brez DDV
in Tokam, d.o.o., vrednost pogodbe
12,970.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,159.091 v celoti, delna ponudba
12,970.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 383-A/2001/KB
Ob-54210
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava osmih projektorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: rok dobave, garancijska doba, odzivni čas servisa, reference ponudnika, plačilni pogoji, izkazane blokade ponudnika, ponudbena cena, zagotovitev nadomestnega projektorja v času popravila v
garancijski dobi, test vzorcev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autronic d.o.o. iz Ljubljane.
7. Pogodbena vrednost: 11,559.088,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,175.680 SIT, 10,790.634,40 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: 22. 8. 2001.
Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Št. 403-4/01-1978/01
Ob-54215
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema: IV.A.I.1. 100 kosov standardnih osebnih računalnikov,
IV.A.I.2. 40 kosov zmogljivejših osebnih računalnikov, IV.A.I.3. 5 kosov delovnih postaj, IV.B.I.1 2 kosa aplikacijskih strežnikov,
IV.B.I.3. 1 kos zmogljivi aplikacijski strežnik,
IV.B.I.5. nadgradnja strežnika IBM, IV.B.II.1.
5 kosov mrežnih laserskih tiskalnikov,
IV.B.II.2. 5 kosov mrežnih barvnih laserskih
tiskalnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: status ponudnika, kadrovske
zmogljivosti, njegovo finančno stanje in poslovne povezave s področja ponudbe, tehnične lastnosti ponujene opreme, servisiranje ponujene opreme, komercialni pogoji.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov je
bilo razmerje med doseženimi točkami in ceno ponudbe za točko razpisa, na kateri je
ponudnik kandidiral. Za točki IV.B.I.2. in
IV.B.I.4. se ne dodeli naročilo, ker je naročnik prejel le eno pravilno ponudbo za vsako
točko.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za točko IV.A.I.1.: Oria
Computers, d.o.o., Zagorje, Polje 4; za točke IV.A.I.2., IV.A.I.3., IV.B.I.3 in IV.B.II.2.:
Iskra Računalniki d.o.o., Ljubljana, Tržaška
2; za točke IV.B.I.1., IV.B.I.5. in IV.B.II.1.:
Intertrade ITS d.d., Ljubljana, Leskoškova 6.
7. Pogodbena vrednost: za točko
IV.A.I.1: 24,038.000 SIT, za točko IV.A.I.2:
18,402.160 SIT, za točko IV.A.I.3:
6,380.185 SIT, za točko IV.B.I.1:
2,524.317,26 SIT, za točko IV.B.I.3:
5,975.171,83 SIT, IV.B.I.5: 5,020.621,90
SIT, za točko IV.B.II.1: 2,141.048 SIT, za
točko IV.B.II.2: 3,931.123,35 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: točka IV.A.I.1: 42,641.600 SIT in
21,896.000
SIT;
točka
IV.A.I.2:
26,193.240 SIT in 16,222.080 SIT; točka
IV.A.I.3: 7,494.222 SIT in 5,126.520 SIT;
točka IV.B.I.1: 2,806.418 SIT in
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2,524.317,26
SIT;
točka
IV.B.I.3:
6,692.097 SIT in 5,975.171,83 SIT; točka
IV.B.I.5: 5,299.057 SIT in 5,020.621,90
SIT; točka IV.B.II.1: 2,824.900 SIT in
1,663.947,25 SIT; točka IV.B.II.2:
4,818.165 SIT in 2,856.000 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: 25. 7. 2001.
Ministrstvo za finance
Ob-54217
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-26-642.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mobilni kompresor; 1 kos; obrat separacija premoga Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok dobave, rok plačila, fiksnost cen in zagotavljanje
rezervnih delov. Ponudnik je bil izbran na
osnovi ugodnejšega roka plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 14,897.350
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,415.891,20 SIT brez DDV,
14,897.350 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 8. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-54240
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izola, tel. 05/66-06-306, faks 05/66-06-305.
3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: CT aparat.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kvaliteta, reference,
servis in ostale ugodnosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 154,268.393
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 198,976.200 SIT, 154,268.393 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 238
Ob-54245
1. Naročnik: Osnovna šola Stična.
2. Naslov naročnika: Cesta II. Grupa
odredov 38, 1295 Ivančna Gorica.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: odstotek popusta, ki je v aktualnem ceniku 80%, posebne ugodnosti 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbrani ponudnik za dobavitelja kurilnega olja je Logo d.o.o., Podgorica 20, 1293 Šmarje Sap, ki bo olje dobavljal po aktualnem ceniku na dan naročila
s 6,5% popustom.
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: 23. 8. 2001.
OŠ Stična, Ivančna Gorica
Št. 237
Ob-54246
1. Naročnik: Osnovna šola Stična.
2. Naslov naročnika: Cesta II. Grupa
odredov 38, 1295 Ivančna Gorica.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80% in plačilni pogoji
20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1 - meso, se naročilo dodeli Mesarstvu Klemenčič Andrej s.p., Šentvid 68,
1296 Šentvid pri Stični, ki bo blago dobavljal
za ceno 5,119.416 SIT,
– sklop 2 - perutnina, se naročilo dodeli
Mesarstvu Klemenčič Andrej s.p., ki bo blago dobavljal za ceno 2,325.438 SIT,
– sklop 3 - mesni izdelki, se naročilo dodeli Mesarstvu Klemenčič Andrej s.p., ki bo
blago dobavljal za ceno 3,352.176 SIT,
– sklop 4 - ribe in ribji izdelki, se naročilo
dodeli ponudniku Brumec / Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš, ki bo blago
dobavljal za ceno 903.163 SIT,
– sklop 5 - mleko in mlečni izdelki, se
naročilo dodeli Ljubljanskim mlekarnam d.d.,
Sevno 11, 8000 Novo mesto, ki bo blago
dobavljal za ceno 5,739.928 SIT,
– sklop 6 - kruh in pekovski izdelki, se
naročilo dodeli ponudniku Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm - Dobre-
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polje, ki bo blago dobavljal za ceno
4,168.031 SIT,
– sklop 7 - slaščičarski izdelki, se naročilo dodeli Pekarni Blatnik d.o.o., ki bo blago
dobavljal za ceno 6,008.445 SIT,
– sklop 8 - zamrznjeni izdelki iz testa, se
naročilo dodeli Pekarni Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 411, 1291 Škofljica, ki bo blago dostavljal za ceno 1,419.761 SIT,
– sklop 9 - sveže sadje in zelenjava, se
naročilo dodeli D. Bulc / Co., Kolodvorska
16, 1000 Ljubljana, ki bo blago dostavljal za
ceno 4,277.838 SIT,
– sklop 10 - konzervirano sadje in zelenjava, se naročilo dodeli Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva 14, 1290 Grosuplje, ki bo
blago dobavljal za ceno 586.171 SIT,
– sklop 11 - zamrznjena zelenjava, se
naročilo dodeli Brumec / Ručigaj d.o.o., ki
bo blago dostavljal za ceno 240.040 SIT,
– sklop 12 - sadni sokovi, se naročilo
dodeli Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Lj.-Črnuče, ki bo blago dostavljal za ceno
1,594.500 SIT,
– sklop 13 - splošno prehrambeno blago, se naročilo dodeli ponudniku Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
ki bo blago dostavljal za ceno 2,522.475
SIT,
– sklop 14 - moka in testenine, se naročilo dodeli ponudniku Pekarna Pečjak d.o.o.,
ki bo blago dostavljal za ceno 622.933 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
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: 23. 8. 2001.
OŠ Stična, Ivančna Gorica
Št. 102/7
Ob-54250
1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Grajska 24, 9000
Murska Sobota, tel. 02/534-13-00.
3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo - reanomobil s kontejnersko nadgradnjo ali reševalno vozilo s povišano izvedbo strehe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,990.969,45
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
za
varianto
povišane
strehe
36,523.041,98 SIT in 34,123.811,68 SIT,
za varianto s kontejnersko nadgradnjo
42,387.609,50 SIT in 39,990.969,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51465.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Zdravstveni dom Murska Sobota
Št. 371-2/2001-3221
Ob-54251
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: stroji in oprema za kuhinje in pralnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino in osnovno merilo je
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom
d.d., Puc Dragica s.p., Senkanar d.o.o., Krebe Tippo d.o.o., Senkanar d.o.o. in Servisinvest d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 25,568.029,39
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za kuhinje: 16,047.099,16 SIT in
4,714.498,40 SIT, za pralnice pa
18,355.832,86 SIT in 3,481.719 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 8. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 1002/183
Ob-54304
1. Naročnik: Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,
6310 Izola.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pecivo,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena zelenjava,
– vložena zelenjava,
– krompir,
– jajca,
– meso,
– perutnina,
– mesni izdelki,
– sveže ribe,
– zamrznjene ribe in mehkužci,
– zamrznjeni polizdelki slaščic in testa,
– čaji in začimbe,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Izola, Kosovelova 22.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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– mleko in mlečni izdelki - Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– kruh in pecivo - Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– sveža zelenjava in sadje - K.Z. Agraria
z.o.o., Ulica 15. maja 17,
– zamrznjena zelenjava - Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– vložena zelenjava - Mercator Degro
d.d., Obala 144, 6320 Portorož,
– krompir - Vilfan Janez, kmetijski proizvajalec, Žabnica 57, 4209 Žabnica,
– jajca - Proizvodnja in prodaja svežih konzumnih jajc Ceglar Darko s.p., Vrtine 11,
Sveti Anton, 6276 Pobegi,
– meso - Kras Sežana d.d., Mirka Pirca
4, 6210 Sežana,
– perutnina - Kras Sežana d.d., Mirka Pirca 4, 6210 Sežana,
– mesni izdelki - Košaki TMI d.d. Oreško
nabrežje 1, 2000 Maribor,
– sveže ribe - Delmar d.o.o., Dantejeva
ulica 2, 6310 Izola,
– zamrznjene ribe in mehkužci - Delmar
d.o.o., Dantejeva ulica 2, 6310 Izola,
– zamrznjeni polizdelki slaščic in testa Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
– čaji in začimbe - Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola,
– ostalo prehrambeno blago - Mercator
Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki - 7,607.405
SIT,
– kruh in pecivo - 3,895.993 SIT,
– sveža zelenjava in sadje - 3,856.850
SIT,
– zamrznjena zelenjava - 267.777 SIT,
– vložena zelenjava - 869.782 SIT,
– krompir - 723.840 SIT,
– jajca - 671.328 SIT,
– meso - 8,185.549 SIT,
– perutnina - 5,364.038 SIT,
– mesni izdelki - 5,282.525 SIT,
– sveže ribe - 1,205.280 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci 1,431.432 SIT,
– zamrznjeni polizdelki slaščic in testa 636.541 SIT,
– čaji in začimbe - 1,189.613 SIT,
– ostalo prehrambeno blago - 7,246.194
SIT.
V znesek je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 43.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki - 9,140.343
SIT, 7,607.405 SIT,
– kruh in pecivo - 4,868.726 SIT,
3,895.993 SIT,
– sveža zelenjava in sadje - 6,072.094
SIT, 3,856.850 SIT,
– zamrznjena zelenjava - 310.608 SIT,
267.777 SIT,
– vložena zelenjava - 869.782 SIT,
– krompir - 1,524.096 SIT, 723.840 SIT,
– jajca - 759.240 SIT, 671.328 SIT,
– meso - 8,744.927 SIT, 8,185.549 SIT,
– perutnina - 5,403.506 SIT, 5,364.038
SIT,
– mesni izdelki - 7,494.711 SIT,
5,282.525 SIT,

– sveže ribe - 1,205.280 SIT,
– zamrznjene ribe in mehkužci 1,431.432 SIT,
– zamrznjeni polizdelki slaščic in testa 839.386 SIT, 636.541 SIT,
– čaji in začimbe - 1,231.246 SIT,
1,189.613 SIT,
– ostalo prehrambeno blago - 7,246.194
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 38 z dne 18. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Dom upokojencev Izola
Št. 1
Ob-54310
1. Naročnik: Vrtec Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Ulica Kozjanskega
odreda 2, 3250 Rogaška Slatina, tel.
03/581-45-35, faks 03/581-45-35.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinje; kraj dobave: Vrtec Rogaška Slatina, Ul.
Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina in enote: Enota Studenček - Kostrivnica,
Enota Izvir - Ratanska vas in Enota Potoček Rogaška Slatina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti
10 točk in reference 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. S. P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica za dobavo svežega sadja, Franc
Bokalič, Zdole 20, 3260 Kozje za dobavo
jabolk,
2. Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301
Petrovče za dobavo mleka in mlečnih izdelkov,
3. Marija in Mirko Kavčč, Gornji Ivanci,
9245 Sp. Ivanjci za dobavo jajc,
4. Pekarna Boč - Koren Peter, s.p., Zbelovo 33, 3215 Loče za dobavo kruha in pekovskih izdelkov,
5. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška
cesta 8, 2250 Ptuj za dobavo žitnih izdelkov,
6. Hrib, d.o.o., Kmetijsko proizvodno podjetje, Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini
za dobavo sveže zelenjave,
Pernat Zvonko, Župečja vas 14, 2324
Lovrenc na dravskem polju za dobavo krompirja,
7. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje za dobavo konzervirane zelenjave,
8. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška
cesta 8, 2250 Ptuj za dobavo sokov,
9. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje za dobavo konzerviranega sadja,
10. Hrib, d.o.o., Kmetijsko proizvodno
podjetje, Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini za dobavo zamrznjene zelenjave,
11. Hrib, d.o.o., Kmetijsko proizvodno
podjetje, Večje brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini za dobavo zamrznjenih izdelkov iz
testa,
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12. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj za dobavo sladkorja,
maščob in namazov,
13. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj za dobavo ostalega
prehrambenega blaga,
14. Gruda - Jurmes, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo
mesa in mesnih izdelkov.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Vrtec Rogaška Slatina
Št. 284/01
Ob-54353
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z občinskim premožnjem, Materialno tehnična
služba.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 02/22-01-359.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1 kom barvni fotokopirni stroj, fco Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtotehna biro d.o.o.,
Celovška 175, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,392.668,81
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,754.400 SIT, 2,322.672,85 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 01-255/7-01
Ob-54318
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 26. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oksigenatorji:
1. zaprti sistem za odrasle – 200 kom,
2. odprti sistem za odrasle – 650 kom,
3/A odprti sistem za otroke do 10 kg
telesne teže – 25 kom,
3/B odprti sistem za otroke od 10 do 50
kg telesne teže – 25 kom.

Št.

Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Centralno skladišče medicinsko potrošnega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 80% – cena, 20% strokovna
ocena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 1, 2 in 3.a –
Salus d.d. Mašera Spasičeva ul. 10, Ljubljana. Za sklop 3.b – Emporio Medical d.o.o.,
Prešernova 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Salus d.d. – 73,462.025 SIT,
– Emporio Medical d.o.o. – 2,158.739
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. zaprti sistem za odrasle 29,792.400
SIT, 16,791.320 SIT,
2. odprti sistem za odrasle 96,262.800
SIT, 54,571.790 SIT,
3.a) odprti sistem za otroke do 10 kg
telesne teže 3,269.350 SIT, 2,098.915 SIT,
3.b) odprti sistem za otroke od 10–50 kg
telesne teže 2,452.000 SIT, 2,158.739 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Klinični center Ljubljana

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. 111
Ob-54176
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Radvanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kograd, d.o.o., Preradovičeva ul. 20, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 24,658.622,25
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,107.798 SIT; 24,658.622,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 60-3154/01
Ob-54196
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena dela ob izvedbi rekonstrukcije komunalnih naprav historičnega jedra Novega mesta - Kare 1
za mestne ulice: Dilančeva, Detelova,
Jenkova, Šolska in Frančiškanski trg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Florjančič Bojan s.p.,
Gor. Karteljevo 10 B, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 96,438.333
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 130,184.662,70 SIT, 96,438.333
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: 21. 8. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 01-JT-351-53-/2001
Ob-54242
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja v vaseh Kot –
Breže.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tanko d.o.o., Vrvarska
ulica 3, 1310 Ribnica.
7. Pogodbena vrednost: 42,537.351,11
SIT.
8. Vrednost ,ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,630.587 SIT, 42,537.351,11
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: 23. 8. 2001.
Občina Ribnica
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Št. 41/01
Ob-54285
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,
2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.
3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na odsekih cest na območju občine Juršinci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena
vrednost:
21,899.823,73 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,204.600 SIT, 21,607.379,78 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: 24. 8. 2001.
Občina Juršinci
Št. 015672
Ob-54306
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-29-473, faks
01/23-17-851.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija cestišč zaradi interventnih prekopov pri vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po ponudbenih cenah iz potrjenega cenika s strani MOL
IN OGJSP.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sanacija cestišč se izvaja predvsem
na javnih cestah, ki so v upravljanju MOL.
MOL ima s podjetjem Komunalno podjetje
Ljubljana, Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana
sklenjeno pogodbo za vzdrževanje javnih
cest na območju Mestne občine Ljubljana.
Sklenitev pogodbe je potrdil MOL z dopisom 3910-15/01-3 z dnem 14. 5. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana
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Št. II-5/66
Ob-54316
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, telefonska številka 05/66-33-761.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del, gradbenih del, obrtniških del, elektroinstalacije in strojne
instalacije ter fekalne in meteorne kanalizacije za “Izgradnjo pokopališča Ankaran, I. faza“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so: ponudbena cena,
garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve
del, zbrani izvajalec je ponudil najnižjo ponudbeno ceno, najdaljši garancijski rok in
najugodnejše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: skupna ponudba Adriaing d.o.o., Ankaranska cesta 7, 6000 Koper in Gradis Spo d.d, Šmartinska 32, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 195,021.802
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 245,264.989,30 SIT oziroma
195,021.802 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: II-37/1.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Občina Selnica ob Dravi

Št. 2
Ob-54355
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Občina Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi;
faks: 02/674-03-87; e-mail: obcina.selnica@kksonline.com; telefon: 02/671-06-41,
674-03-86.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija LC
363030 Selnica ob Dravi - Sv. Dh na
Ostrem vrhu, odsek Šojev klanec II.
faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
2000 Maribor, Iztokova 30.
7. Pogodbena vrednost: 14,566.770,37
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,169.115,06 SIT, 14,566.770,37
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Št. 352-01/533/01-03
Ob-54395
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice, tel.: 07/384-51-85,
faks: 07/384-51-90.
3. Datum izbire: 26. julij 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste Meniška vas - Dol. Toplice z izgradnjo hodnika za pešce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, d.d., Ljubljanska c. 51, Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 29,872.382
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,577.074 SIT; 29,872.382 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Občina Dolenjske Toplice

Št. 1
Ob-54356
1. Naročnik: Občina Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Občina Selnica
ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica
ob Dravi; faks: 02/674-03-87; e-mail: obcina.selnica@kksonline.com;
telefon:
02/671-06-41, 674-03-86.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija LC
363020 Lipužev jarek-Gaj/Maribor, na
odseku od Zg. Kovača do odcepa k
COŠD Škorpijon.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
2000 Maribor, Iztokova 30.
7. Pogodbena vrednost: 27,623.470
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,662.051,70 SIT, 27,623.470
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 8. 2001.
Občina Selnica ob Dravi
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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. 33
Ob-54173
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja
telekomunikacijskega sistema Alcatel
4400.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini ponudnik 2. točka 20.
člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS TEL, d.o.o., IOC
Trzin, Motnica 2, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 28,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: 2. točka drugega odstavka 20. člena ZJN-1 postopek s pogajanji brez predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 37
Ob-54175
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: natečaj za
oblikovanje znamk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: povezanost med osnutkom
znamke in priložnostnim dogodkom, kompleksnost rešitve, umetniški vtis, lastna ideja ali povzetek po drugem avtorskem delu,
primernost osnutka.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo se v skladu
z 76. členom ZJN-1 odda: serija “znamenite osebnosti ponudniku pod šifro SLO/1 1
znamka, serija “voščilna znamka” ponudniku pod šifro Ljubim te – 1 znamka; serija
“liki iz otroških slikanic” ponudniku pod šifro Kobilica – 3 znamke; serija “fosili” ponudniku pod šifro Bibio 6 – 1 znamka; serija
“Europa 2002” ponudniku pod šifro Mišek
Cirkusant/9 – 1 znamka; serija “rastlinstvo”
ponudniku pod šifro Barve/10 – 4 znamke,
serija “Umetnost” ponudniku pod šifro Artes/11 – 2 znamki, serija “Izum ladijskega
vijaka” ponudniku pod šifro 0708/13 – 1
znamka; Natečaj se ponovi za serijo Folko-

Št.

ra-maske, zimske olimpijske igre, Kostanjevica na Krki, Planinska znamka, Šahovska
olimpijada, Božič in Novo leto.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nagrade za osnutke
od 150.000 SIT do 750.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 34
Ob-54201
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: implementacija nadzornega sistema Pošte Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena ponujene reštive, podpora pri implementaciji ponujene rešitve,
čas trajanja implementacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Evertec Technology,
d.o.o. Stegne 35, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 102,666.000
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 362,030.800 SIT; 102,600.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 40-15/2001-JN
Ob-54194
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
prevozov predšolskih in osnovnošolskih
otrok v Občini Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Certus Avtobusni promet
Maribor, Linhartova 22, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 60,685.860
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,154.200 SIT; 60,685.860 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Občina Slovenska Bistrica
Št. NAB.LN22/2001
Ob-54204
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško
tel.
07/48-02-345,
faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
in najem biroopreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani izvajalec prejel najvišjo
skupno oceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Birobit, d.o.o., Teharska
24, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 56,422.480
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,360.709,79 SIT, 56,422.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 0608/9/LM
Ob-54203
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: I. faza omejenega postopka za “izdelavo, dobavo
in montažo omar za zaščito in vodenje”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v I. fazi omejenega postopka veljajo samo pogoji za priznanje sposobnosti prijavitelju, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: po I. fazi omejenega postopka se prizna usposobljenost za “izdelavo, dobavo in montažo omar za zaščito in
vodenje” prijaviteljema Iskra, d.d. in Elektromontaži Bizant s.p.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 prijave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 29. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: 8. 6. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 2863/01, 19/01
Ob-54208
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje
in kalibracija zakonskih meril (števcev
električne energije) za enoletno obdobje 2001/2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (82% delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih razpisanih delih v elektrogospodarskih družbah
v Sloveniji (10% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje
doseženo število točk po merilih za vrednotenje ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 51,926.390
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,316.909,50 SIT (brez DDV),
51,926.390 SIT (brez DDV).
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 27. 8. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 35310/00017/2001
Ob-54243
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija v imenu konzorcija Cegor.
2. Naslov naročnika: Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, faks 02/25-26-551,
tel. 02/22-01-401.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije za pridobitev lokacijskega dovoljenja za objekte predelave ločeno zbranih bioloških odpadkov
projekta Cegor.
Predmet izdelave projektne dokumentacije je:
– idejni projekt,
– poročilo o vplivih na okolje,
– lokacijska dokumentacija, vključno s
pridobitvijo lokacijskega dovoljenja,
– predinvesticijska zasnova, investicijski
program in študija izvedbe nameravane investicije,
– izdelava tenderja za izdelavo PGD, PZI,
in izvedbo del.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe je
razdeljeno na vrednotenje tehnoloških rešitev in vrednotenje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije.
Utež:
65%

1. Vrednotenje tehnoloških rešitev
a) investicijska vrednost
b) obratovalni stroški
c) reference
d) vplivi na okolje
e) pogoji financiranja
f) rok izvedbe
g) potrebne površine
2. Vrednotenje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije
a) cene
b) reference
c) roki
d) plačilni pogoji
e) finančna usposobljenost ponudnika
f) druge ugodnosti ponudnika

Kot končna ocena velja zmnožek uteži s
številom točk pod točko 1. in 2. ter seštevek obeh.
Skupno največje možno število točk po
vseh merilih znaša 100.
Najugodnejši ponudnik – IEI d.o.o Maribor je bil izbran na osnovi največjega števila
zbranih točk – 68,80.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 47,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 18,200.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.

Utež:
35%

št. točk:
35
25
15
10
6
6
3
št. točk:
40
20
20
10
5
5

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,677.461 SIT, 47,600.000 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa:
13. 4. 2001, javni razpis v Uradni list RS,
št. 27, Ob-46881.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 8. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 7/2001
Ob-54248
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI s površinskimi načrti in PZR za sanacijo in dograditev kirurško-ginekološkega bloka
SB Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 100% ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d., Trg
Brolo 12, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 45,220.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,900.500 SIT, 45,220.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50494.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 833/2001
Ob-54282
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 8. 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, 1. 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. Vsa vzdrževalna dela so take narave, da
jih ni možno niti tehnično niti ekonomsko ločiti
od glavnega naročila, saj bi to za naročnika
predstavljalo nepremostljive ovire.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: K&S Consulting d.o.o.,
Teslova 30, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 88,294.744
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
Št. 5/67
Ob-54317
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, telefonska številka 05/66-33-761.
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3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
geološko-geotehničnih in hidrogeoloških preiskav za rekonstrukcijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov
pri Dvorih, po prilogi IA št. kategorije12.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so: ponudbena cena,
garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve
del, izbrani izvajalec je ponudil drugo najnižjo ponudbeno ceno, najdaljši garancijski
rok in najugodnejše plačilne pogoje .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geoinženiring d.o.o. Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,595.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,695.060 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,059.395
SIT
oziroma
12,750.839 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: 24. 8. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 110-1/01
Ob-54351
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: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitev pridobivanja zemljišč in objektov ter razreševanje problematike rušencev za potrebe gradnje AC odseka Kronovo - Smlednik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrovska sestava ponudnika in reference. Ponudba uspešnega ponudnika je bila izdana
ob upoštevanju navedenih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Savaprojekt d.d., Cesta
krških žrtev 59, Krško; ING Center AB
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana; Odvetnik
Drago Šribar, Cesta prvih borcev 43, Brežice in odvetnik Adam Molan, Cesta krških
žrtev 9, Krško.
7. Pogodbena vrednost: 65,442.860 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,343.100 SIT, 65,442.860 SIT.
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.
27/2001 z dne 13. 4. 2001, Ob-46764.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št.

Št. 110-1/01
Ob-54352
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: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitev pridobivanja zemljišč in objektov ter razreševanje problematike rušencev za potrebe gradnje AC Bič - Korenitka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrovska sestava ponudnika in reference. Ponudba uspešnega ponudnika je bila izbrana
ob upoštevanju navedenih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZPKSU d.o.o., Taborska
3, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 36,937.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,394.400 SIT, 36,937.600 SIT.
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.
27/2201 z dne 13. 4. 2001, Ob-46764.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo za sodelovanje v kvalifikacijskem postopku in dodatne informacije: Premogovnik Velenje d.d. - gospodarski sektor, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje – Srečko
Anžej, soba 109, tel. 03/89-82–126.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri mesece po
objavi, po predhodni najavi vsak delovni dan
od 10. do 13. ure in s predložitvijo potrdila
o plačilu stroškov dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na račun podjetja št. 52800-601-23430 z oznako pisarniški material.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 40 dni od dviga razpisno-ponudbene dokumentacije.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Premogovnik Velenje d.d. - gospodarski sektor, Rudarska cesta 6, 3320
Velenje – Srečko Anžej, soba 109.
7. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
9. Morebitne druge informacije o postopku: Srečko Anžej, tel. 03/89-82-126.
10. Trajanje kvalifikacijskega postopka: tri mesece.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 8. 2001.
Premogovnik Velenje d.d.

ZJN-16.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov za dobavo blaga
Na podlagi 66. in 71. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
javnega
razpisa
za
kvalifikacijo
ponudnikov za dobavo blaga
Ob-54301
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel. 03/58-71-465,
03/58-69-160, faks 03/58-69-131.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Kraj dobave: skladišče Premogovnik
Velenje d.d. - po razpisno ponudbeni dokumentaciji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
tiskovine, mape, črnila in pribor za tiskalnike, registratorji in kuverte, drobni pisarniški
material ter papir in folije – po razpisno-ponudbeni dokumentaciji.

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Razveljavitev
Ob-54278
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper je v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001 objavila javni natečaj za idejno
rešitev prostorske ureditve in novogradnje,
ki obsega:
1. preureditev dela vhodne avle sedeža
Mestne občine Koper na Verdijevi 10,
2. preureditev prostorov na Verdijevi 5 in
3. novogradnjo-stavbo, ki bi povezala
stavbi na naslovu Verdijeva 6 in Verdijeva 10.
Javni natečaj razveljavljamo, ker se je
naročnik odločil bistveno spremeniti predmet javnega natečaja.
Mestna občina Koper
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ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 300-01-336/01
Ob-54190
1. Naročnik: Občina Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 125,
2252 Dornava, tel. 02/754-01-10.
3. Opis projekta: obnovitvena dela in
preplastitve na odsekih cest na območju Občine Dornava.
4. Število udeležencev: 3.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št.
46/2001, z dne 8. 6. 2001.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 8. 2001.
Občina Dornava

Javni razpisi
Popravek
Št. 012-38/01
Ob-54429
V javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, Spodbujanje tehnološke prenove
slovenskih tekstilnih in oblačilnih podjetij,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 46 z
dne 8. 6. 2001, Ob-50103, se spremeni
prvi odstavek 3. točke javnega razpisa tako,
da se novo besedilo glasi:
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 385,100.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 proračuna RS za leto 2001. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke razpisa, vendar ne bo mogla preseči 40% vseh upravičenih stroškov integralnega celovitega projekta.
Ministrstvo za gospodarstvo
Popravek
Št. 012-38/01
Ob-54430
V javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, Spodbujanje modernizacije dela
in kadrovske prenove slovenskih tekstilnih in oblačilnih podjetij, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 46 z dne 8. 6.
2001, Ob-50102, se spremeni prvi odstavek 3. točke javnega razpisa tako, da
se novo besedilo glasi:
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3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev,
ki bo na razpolago za sofinanciranje
projektov, znaša 70,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6370 proračuna RS za leto 2001. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril iz 2.4. točke razpisa,
vendar ne bo mogla preseči 40% vseh
upravičenih stroškov integralnega celovitega projekta.
Ministrstvo za gospodarstvo
Podaljšanje roka
za oddajo vlog
Ob-54257
Ministrstvo za gospodarstvo podaljšuje
rok za oddajo vlog na Javni razpis za spodbujanje investicij na območju občin: Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 57-58/01),
in sicer do ponedeljka, 17. 9. 2001 (velja
oddaja v tajništvo Ministrstva za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje do 17. 9.
2001 do 12. ure oziroma poštni žig do
vključno 17. 9. 2001).
Odpiranje prispelih vlog bo v četrtek,
20. septembra 2001.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 1102-2001
Ob-54341
Na podlagi določil 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 51/97 in na
podlagi Protokola tretjega zasedanja slovensko-poljske skupne komisije z dne 6. oktobra 2000, Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport, ki ga zastopa
ministrica dr. Lucija Čok, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-poljskega
znanstvenega sodelovanja v letih 2002
in 2003
V javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnih projektov v okviru slovensko–poljskega znanstvenega sodelovanja v letih 2002 in 2003, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
se spremeni prvi stavek 11. točke tako, da
se glasi:
»V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla komisija za odpiranje vlog
na javnem odpiranju dne 11. septembra
2001 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.»
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 321-03-124/01
Ob-54236
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,

Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 5. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina (Ur. l.RS, št. 70/97 in
16/01) ter 3. člena Pravilnika o kontroli
kakovosti grozdja v času trgatve (Ur. l. RS,
št. 68/99, 79/00 in 69/01)
javni razpis
za iskanje pooblaščene organizacije za
spremljanje dozorevanje grozdja zaradi
določanja roka trgatve in ugotavljanja
primernosti grozdja za vrhunsko vino
ZGP
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira pooblaščene organizacije za:
– spremljanje dozorevanja grozdja in določanje roka trgatve in
– ugotavljanje primernosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP
za vinorodno deželo Primorska, vinorodno deželo Posavje in vinorodno deželo Podravje.
Pooblastilo za navedene aktivnosti se izdaja za opravljanje aktivnosti iz obeh alinej
prejšnjega odstavka hkrati, za območje ene,
dveh ali treh vinorodnih dežel in sicer za
grozdje letnika 2002 in kasnejše letnike do
morebitnega preklica pooblastila. Pooblastilo se za vsako vinorodno deželo dodeli le
enemu ponudniku.
2. Potek razpisa: na razpis se lahko
prijavijo pravne osebe in samostojni podjetniki-posamezniki, ki imajo zagotovljene
zahtevane pogoje za izvedbo spremljanja
dozorevanja grozdja in določanja roka trgatve.
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
treba poslati v zaprti kuverti na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: ministrstvo), Dunajska 56,
58, Ljubljana, do 5. 11. 2001, s pripisom
»javni razpis grozdje v času trgatve – ne
odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 11.
2001 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, sejna soba 627 v VI.
nadstropju.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister)
bo imenoval komisijo, ki bo ocenila vloge v
skladu z merili, navedenimi v tem javnem
razpisu.
Minister bo v roku 15 dni po odpiranju
ponudb z odločbo, za nedoločen čas imenoval pooblaščeno organizacijo za spremljanje dozorevanje grozdja zaradi določanja
roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP in sicer za vinorodno deželo Primorska, za vinorodno deželo
Posavje in za vinorodno deželo Podravje.
Na podlagi odločbe bo z izbrano organizacijo sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. V primeru neizpolnjevanja določil odločbe oziroma pogodbe, se odločba prekliče, pogodba pa
preneha veljati. Osnutek pogodbe je na vpogled na ministrstvu.
V primeru, da nobena od vlog ne ustreza
razpisnim pogojem ali ne doseže v skladu s
4. točko tega javnega razpisa najmanj 30
točk si ministrstvo pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika in ponovi javni
razpis.
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3. Pogoji in dokazila:
a) za pravne osebe potrdilo sodišča o
registraciji, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev; za samostojne podjetnike – posameznike potrdilo davčnega urada, da samostojni podjetnik – posameznik ni prenehal
opravljati dejavnost, ki ne sme biti starejše
od 6 mesecev;
b) dokazila o ustreznem finančnem stanju; za pravne osebe se kot dokazilo priloži
BON1 in BON2 ali BON 3;
c) zagotovljeni ustrezno usposobljeni
strokovnjaki za opravljanje laboratorijskih
analiz in za odvzem vzorcev grozdja ter izdajanje odločb (opravljen izpit iz upravnega
postopka); kot dokazila se priloži imena in
priimke sodelujočih strokovnjakov, če niso
zaposleni pri nosilcu pa tudi pisne izjave o
sodelovanju; priložene morajo biti reference strokovnjakov;
d) zagotovljena ustrezna laboratorijska
oprema in prostori za izvajanje vseh laboratorijskih analiz ter ustrezna računalniška
oprema; kot dokazilo se priloži opis prostora in opreme in sicer za vsako, v pravilniku o
kontroli kakovosti grozdja v času trgatve zahtevano analizo posebej;
e) zagotovljena mora biti možnost povezave z računalniško bazo registra pridelovalcev grozdja in vina ministrstva; kot
dokazilo se predloži izjava, da je povezava že vzpostavljena ali izjava, da bo povezava vzpostavljena in testirana v roku 6
mesecev po zahtevi ministrstva in da bo
povezavo ponudnik vzpostavil na lastne
stroške;
f) zagotovljena prevozna sredstva za odvzem vzorcev; izjava o tem, da bodo prevozna sredstva zagotovljena;
g) opis postopka spremljanja dozorevanja grozdja (koraki), vključno z modelom
obvestil/odločb, ki jih bo pooblaščena organizacija izdajala;
h) opis postopka pri ugotavljanju primernosti grozdja za pridelavo vrhunskih vin, v
variantah kot jih določa pravilnik o kontroli
kakovosti grozdja v času trgatve (koraki),
vključno z modelom zapisnikov;
i) določitev stroškov za spremljanje dozorevanje grozdja, skupen znesek za posamezno deželo in analiza cene; za določitev
primernosti grozdja za pridelavo vrhunskih
vin: model izračuna za spremljanje dozorevanja pri kupcih grozdja in pri pridelovalcih
z analizo cene.
4. Merila za izbor
Posamezni kriteriji bodo točkovani kot
sledi:
– ustreznost referenc sodelujočih strokovnjakov (1–10),
– kakovost opisanih postopkov iz podtočke g) in h) točke 3 tega javnega razpisa
(1–10),
– kakovost prostorov in opreme (1–5),
– cenovna ugodnost za uporabnika pri
ugotavljanju primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP (1–10),
– cenovna ugodnost storitve za spremljanje dozorevanja grozdja in določanje roka
trgatve (1–10).
5. Informacije o razpisu: informacije o
razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na ministrstvu, takoj po objavi javnega
razpisa do roka določenega za odpiranje
ponudb, in sicer po telefonu 01/478-91-17

Št.

–Mojca Berčon ali Špela Terpin, ali po elektronski pošti mojca.bercon@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 321-03-122/01
Ob-54237
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o imenovanju pokuševalcev in
pooblaščene organizacije za preizkušanje
pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Ur. l. RS, št.
69/01)
javni razpis
za izbiro pooblaščene organizacije za
izvajanje preizkusa usposobljenosti
pokuševalcev za organoleptično oceno
vina, mošta in drugih proizvodov iz
grozdja in vina in izvajanje programa
usposabljanja pokuševalcev za
izvajanje organoleptične ocene vina,
mošta in in drugih proizvodov iz
grozdja in vina, ter izvajanje preizkusa
organoleptičnih sposobnosti
kmetijskega inšpektorja
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira pooblaščene organizacije za izvajanje:
– preizkusa usposobljenosti pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in
drugih proizvodov iz grozdja in vina;
– preizkusa organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja;
– programa usposabljanja pokuševalcev
za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
2. Potek razpisa: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in samostojni podjetniki-posamezniki, ki imajo zagotovljene zahtevane pogoje za izvedbo preizkušanja usposobljenosti in izvajanje programa usposabljanja
pokuševalcev
za
izvajanje
organoleptične ocene vina, mošta in drugih
proizvodov iz grozdja in vina, ter pogoje za
preizkus organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja, v skladu s pravilnikom
o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene
organizacije za preizkušanje pokuševalcev
in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Ur. l. RS, št. 69/01).
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
treba poslati v zaprti kuverti na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Dunajska
56, 58, Ljubljana, do 15. 10. 2001, s pripisom: »javni razpis pokuševalci – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 10.
2001 ob 9. uri, v prostorih ministrstva, sejna soba 627 v VI. nadstropju.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) bo
imenoval komisijo, ki bo ocenila vloge, v
skladu z merili navedenimi v tem javnem
razpisu.
Minister bo v roku 15 dni po odpiranju
ponudb z odločbo, za nedoločen čas, imenoval pooblaščeno organizacijo za izvajanje
preizkusa usposobljenosti pokuševalcev za
organoleptično oceno vina, mošta in drugih
proizvodov iz grozdja in vina in izvajanje programa usposabljanja pokuševalcev za izvajanje organoleptične ocene vina, mošta in
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drugih proizvodov iz grozdja in vina ter za
preizkus organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja. Na podlagi odločbe bo
z izbrano organizacijo sklenjena pogodba,
kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Osnutek pogodbe je na vpogled na ministrstvu. V primeru neizpolnjevanja določil
odločbe oziroma pogodbe se odločba prekliče, pogodba pa preneha veljati.
V primeru, da nobena od vlog ne ustreza
razpisnim pogojem ali ne doseže v skladu s
točko 4 tega javnega razpisa najmanj 38
točk, si ministrstvo pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika in ponovi razpis.
3. Pogoji in dokazila:
a) za pravne osebe potrdilo sodišča o
registraciji, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev; za samostojne podjetnike – posameznike potrdilo davčnega urada, da samostojni podjetnik – posameznik ni prenehal
opravljati dejavnost, ki ne sme biti starejše
od 6 mesecev;
b) dokazila o ustreznem finančnem stanju; za pravne osebe se kot dokazilo priloži
BON1 in BON2 ali BON 3;
c) zagotovljeni ustrezno usposobljeni
strokovnjaki za izvedbo preizkusa usposobljenosti pokuševalcev za organoleptično
oceno vina, mošta, žganja in kmetijskih inšpektorjev, ter za izvajanje programa usposobljenosti pokuševalcev za izvajanje organoleptične ocene, vina mošta in žganja; kot
dokazilo se priloži imena in priimke strokovnjakov, če niso zaposleni pri prosilcu tudi
njihove pisne izjave o sodelovanju ter reference strokovnjakov;
č) zagotovljeni prostori in oprema za izvedbo aktivnosti, ki so predmet razpisa; kot
dokazilo se priloži pisni opis prostorov s
skico in opreme ter v primeru, da prostori in
oprema niso v lasti ponudnika, izjavo lastnika o sodelovanju;
d) opis programa izobraževanja in opis
programa preizkušanja pokuševalcev in
kmetijskih inšpektorjev, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:
– pisni opis programa izobraževanja z
dovolj podrobno navedbo vsebine in števila ur,
– pisna pravila za postopek preizkušanja
pokuševalcev,
– navedba vsebine preizkušanja pokuševalcev in kmetijskih inšpektorjev,
– navedba kriterijev na osnovi katerih bo
pokuševalec prejel potrdilo o pozitivno
opravljenem preizkusu znanja,
– opis organizacije preizkušanja usposobljenosti pokuševalcev in izobraževanja
pokuševalcev (pogostost preizkušanja in
izobraževanja, termini, maksimalno število
udeležencev ipd.),
– navedba cene za preizkus usposobljenosti pokuševalca in za preizkus organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja
ter za izobraževalni program.
4. Merila za izbor: posamezni kriteriji bodo točkovani kot sledi:
– program izobraževanja in preizkušanja
znanja so pripravili strokovnjaki z ustreznejšimi referencami (1–5 točk);
– program izobraževanja in preizkušanja
znanja bodo izvajali strokovnjaki z boljšimi
referencami (1–10 točk);
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– kakovost prostorov in opreme za izvajanje preizkušanja znanja in izobraževanja
(1–5 točk);
– vsebinska kakovost programa usposabljanja pokuševalcev (1–10);
– vsebinska kakovost programa preizkušanja pokuševalcev in programa preizkusa
organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja (1–15);
– organizacijska ustreznost programov
(1–10);
– cenovna ugodnost za uporabnike
(1–15).
5. Informacije o razpisu: informacije o
razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na ministrstvu takoj po objavi javnega
razpisa, do roka določenega za odpiranja
ponudb, in sicer po telefonu 01/478-91-17
–Mojca Berčon ali Špela Terpin, ali po elektronski pošti mojca.bercon@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 321-03-123/01
Ob-54238
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 5. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 70/97 in
16/01), ter 2. člena Pravilnika o postopku
in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih
proizvodov iz grozdja in vina (Ur. l. RS, št.
32/00)
javni razpis
za izbiro pooblaščenih organizacij za
ocenjevanje mošta, vina in drugih
proizvodov iz grozdja in vina
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira pooblaščenih organizacij za izvajanje
ocenjevanja mošta vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, v skladu s pravilnikom
o postopku in načinu ocenjevanja mošta,
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
2. Potek razpisa: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za izvedbo ocenjevanja vina, mošta in
drugih proizvodov iz grozdja in vina, v skladu s Pravilnikom o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina.
Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je
treba poslati v zaprti kuverti na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v
nadaljevanju: ministrstvo) Dunajska 56, 58,
Ljubljana, do 5. 11. 2001, s pripisom »javni
razpis ocenjevanje vina – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2001
ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, Ljubljana, sejna soba 627 v VI. nadstropju.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), bo
imenoval komisijo, ki bo ocenila vloge v skladu z merili, navedenimi v tem javnem razpisu.
Minister bo v roku 15 dni po odpiranju
ponudb z odločbo, za nedoločen čas, imenoval pooblaščene organizacije za ocenjevanje vina, mošta in drugih proizvodov iz
grozdja in vina. Na podlag odločb bo ministrstvo z izbranimi organizacijami sklenilo
pogodbe, kjer se bodo natančno določile
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medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Osnutek pogodbe je na vpogled na ministrstvu. V primeru, neizpolnjevanja določil odločbe oziroma pogodbe se
odločba prekliče, pogodba pa preneha veljati.
Vloge, ki ne dosegajo v skladu s 4. točko tega javnega razpisa vsaj 38 točk, ne
morejo biti izbrane. V primeru, da nobena
od vlog ne ustreza razpisnim pogojem si
ministrstvo pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika in ponovi javni razpis.
3. Pogoji in dokazila:
a) za pravne osebe potrdilo sodišča o
registraciji, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev; za samostojne podjetnike-posameznike potrdilo davčnega urada, da samostojni podjetnik – posameznik ni prenehal
opravljati dejavnost, ki ne sme biti starejše
od 6 mesecev;
b) dokazila o ustreznem finančnem stanju; za pravne osebe, se kot dokazilo se
priloži BON1 in BON2 ali BON 3;
c) zagotovljeni ustrezno usposobljeni
strokovnjaki za opravljanje laboratorijskih
analiz, za vodenje upravnega postopka
(opravljen izpit iz vodenja upravnega postopka), ter izvajanje organoleptične ocene; kot
dokazila se priloži imena in priimke sodelujočih strokovnjakov, če niso zaposleni pri
prosilcu pa tudi pisne izjave o pogodbenem
sodelovanju; priložene morajo biti reference strokovnjakov.
V rednem delovnem razmerju, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, mora
biti zaposlen najmanj en strokovnjak z visoko izobrazbo kmetijske ali živilske fakultete
z najmanj petimi leti ustreznih delovnih izkušenj v analitiki vina;
d) zagotovljena ustrezna laboratorijska
oprema in prostori za izvajanje vseh laboratorijskih analiz (metode v skladu z navodilom o fizikalno kemijskih analizah grozdnega mošta in vina (Ur. l. RS, št. 43/01), kar
pomeni obvezna usposobljenost za izvajanje referenčne metode in izvajanje katere
koli druge metode, katere rezultat je enak
metodam iz navodila), ter izvajanje organoleptične ocene vina ter ustrezna računalniška oprema; kot dokazilo se priloži opis
prostorov in opreme in sicer za vsako, v
pravilniku o postopku in načinu ocenjevanja
mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja
in vina zahtevano analizo posebej;
e) zagotovljena mora biti možnost povezave z računalniško bazo registra pridelovalcev grozdja in vina ministrstva; kot dokazilo se predloži izjava, da je povezava že
vzpostavljena ali izjava, da bo povezava
vzpostavljena in testirana do 15. 1. 2002 in
da bo povezavo ponudnik vzpostavil na lastne stroške;
f) opravljen preizkus primerljivosti/obnovljivost in ponovljivosti rezultatov, v
skladu z veljavnimi predpisi in prikaz rezultatov opravljenega preizkusa, potrjen s strani
neodvisne inštitucije;
g) zagotovljena prevozna sredstva za odvzem vzorcev ali izjava o tem, da bodo prevozna sredstva zagotovljena;
h) opis postopka ocenjevanja vina (koraki pri različnih vrstah vina, mošta in drugih
proizvodov iz grozdja in vina, vključno potek
ocenjevanja v pritožbenem postopku) priložiti je potrebno modele odločb, ki jih bo

pooblaščena organizacija izdajala, vključno
z opisom postopka uvajanja novih pokuševalcev v uradno ocenjevanje vina;
i) določitev cene za posamezne vrste
ocen z analizo cene.
4. Merila za izbor: prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– kjer bodo ugotovljene čim boljše reference sodelujočih strokovnjakov (1–10
točk);
– kjer je na osnovi opisa postopka iz
podtočke h, točke 3 tega javnega razpisa
pričakovana strokovnost dela čim večja (1–
10 točk);
– kakovost prostorov in opreme (1–10
točk);
– kjer so rezultati laboratorijskih testov
glede primerljivosti/obnovljivosti in ponovljivosti analiz čim boljši (1–5 točk);
– kjer je cena storitev čim nižja (1–15
točk);
– ki so akreditirani pri nacionalni akreditacijski inštituciji (6 točk);
– ki se zavežejo, da bodo opravili akreditacijo pri nacionalni akreditacijski inštituciji v dveh letih po podpisu pogodbe z ministrstvom (3 točke).
5. Informacije o razpisu: informacije o
razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na ministrstvu takoj po objavi javnega
razpisa, do roka določenega za odpiranje
ponudb, in sicer po telefonu 01/478-91-17
–Mojca Berčon ali Špela Terpin, ali po elektronski pošti mojca.bercon@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1087-2001
Ob-54273
Na podlagi določil 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in
Hercegovine (Ur. l. RS, št. 17/96, MP
4/96) in na podlagi Protokola drugega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino z dne 11.
2. 2000, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, ki ga zastopa ministrica dr. Lucija Čok, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
ter Bosno in Hercegovino v letih 2002
in 2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in bosanskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 do 3 mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
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skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno-tehnološke projekte.
4. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in bosanskem
nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratka življenjepisa slovenskega in bosanskega nosilca projekta z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost projekta v praksi,
– prioriteta v okviru znanstvene politike v
Sloveniji.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2002.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med RS in BiH v letih 2002 in 2003«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Slavi Krušič,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 23. oktobra 2001
do 14. ure.
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 25. oktobra 2001
ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma do konca decembra 2001.
11. Partner iz BiH mora prav tako oddati
vlogo na svojem pristojnem ministrstvu.
12. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro, pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76, oziroma je dostopna na internetu. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel. 478-46-71).
Ministrstvo šolstvo, znanost in šport

Št.

Št. 649/01
Ob-54302
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. 66/01)
in sklepa Vlade RS, št. 403-15/2001-1 objavlja Ministrstvo za gospodarstvo
javni razpis
za vključevanje podjetij v projekt:
»spodbujanje uvajanja celovitega
sistema stalnih izboljšav v podjetjih po
metodi 20 ključev«
1. Proračunski uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbor tretje skupine do 20 podjetij za vključitev v projekt: »Spodbujanje uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetjih po
metodi 20 ključev«.
Projekt je del Programov in ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za leti 2001-2002. Cilj projekta je podpora
podjetjem pri sistematičnem prenosu znanja in uvajanju sistemov stalnih izboljšav, z
uporabo svetovno priznane metode »20 ključev«, avtorja Iwao Kobayashia. Metoda je
bila izbrana zaradi celovitosti pristopa, merljivih rezultatov v praksi in učinkovitega prenosa znanja v podjetja.
Projekt bo vodila svetovalna organizacija, Deloitte&Touche, Ljubljana, ki je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za gospodarske dejavnosti za izbor izvajalca projekta.
V projekt bo v obdobju 2000–2003 postopoma vključenih 60 slovenskih podjetij
iz vseh panog, ki bodo potrdila:
– odločnost vodstva za doseganje ciljev
povečevanja produktivnosti in pripravljenost,
da za uvajanje konceptov, lastno usposabljanje in prenos znanja na druge, nameni
najmanj 25% svojega časa,
– pripravljenost vodstva za investiranje v
usposabljanje vseh zaposlenih v podjetju,
– sodelovanje skupine (najmanj treh) zaposlenih strokovnjakov v podjetju, ki se bodo usposabljali za uporabo metode in namenili za izvajanje projekta najmanj 50% svojega časa,
– lastno financiranje projekta glede na
predvidene namene in obseg.
Podjetja bodo vključena v projekt dve
leti.
2.1. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, registrirane po ZGD (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98,
6/99, 45/01):
– s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ki niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in
110/99).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene jeklarske družbe (v skladu s Protokolom 2 EU), ker jih obravnava Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji.
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Kolikor so podjetja iz naslednjih panog:
kmetijstvo in ribištvo, ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih
vozil ter industrija sintetičnih vlaken je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi.
2.2. Merila za izbor podjetij in način ocenjevanja:
Podjetja bodo izbrana na osnovi naslednjih meril:
– sposobnosti in pripravljenosti vodstva
za uvajanje stalnih izboljšav – 40%,
– finančne stabilnosti, solventnosti in likvidnosti – 20%,
– tržne uspešnosti proizvodnega programa – 20%,
– vlaganja v razvoj in človeške vire –
20%.
Kriteriji za ocenjevanje so podrobno
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki
jo sestavljajo sodelavci ministrstva in izbranega zunanjega izvajalca projekta.
3. Višina sredstev: sredstva bodo bremenila proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leta 2001. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje
stroškov uvajanja metode treh skupin podjetij v letu 2001 znaša 150,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja v letu 2002 je odvisna od zneskov, ki bodo za proračunsko
postavko 6372 odobreni v Proračunu Republike Slovenije za leto 2002.
Obseg sofinanciranja v posameznem
podjetju bo odvisen od dinamike in uspešnosti uvajanja metode glede na zastavljen
načrt uvajanja metode za dve leti, ki ga bo
vsako izbrano podjetje izdelalo skupno z
izvajalcem projekta.
4. Predmet in način sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo podjetjem
stroške uvajanja metode za:
– usposabljanje managerjev in notranjih
svetovalcev doma in v tujini,
– svetovanje domačih in tujih svetovalcev pri uvajanju metode,
– uvajanje informacijskih sistemov za
podporo uvajanju sistemov in spremljanju
rezultatov,
– pridobitev licence za uporabo metode.
Izbranim podjetjem bodo dodeljena nepovratna sredstva za navedene aktivnosti,
če bodo le-te uspešno izvedene glede na
zastavljen načrt uvajanja metode in potrjene
s poročili o napredovanju v skladu z metodologijo za spremljanje uvajanja sistema.
Sredstva bodo podjetjem dodeljena na
osnovi dvomesečnih poročil o napredovanju in obračunov stroškov z dokazili, končni
obračun pa bo izdelan v roku enega meseca po zaključku uvajanja in ne kasneje kot
po poteku petindvajset mesecev od sklenitve pogodbe.
6. Prijava in razpisni rok: popolna prijava, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, do vključno 2. 10.
2001, (poštni žig 1. 10. 2001 ali oddane v
vložišče MG 2. 10. 2001 do 12. ure) v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
na razpis« z navedbo naslova »Spodbujanje uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetjih po metodi 20 ključev« in
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številko objave tega razpisa na prvi strani ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ter
vloge, ki bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno
in bo potekalo 4. 10. 2001 na Ministrstvu za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
8. Obveščanje o izboru: podjetja bodo o
rezultatih razpisa obveščena najpozneje v
roku 45 dni od odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.gov.si/mg/
oziroma na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 12. 9. 2001 ob 13. v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu ministrstva,
tel.
01/478-32-67,
faks
01/478-32-62, kontaktna oseba: Simona
Hočevar, e-mail: Simona.Hocevar@gov.si
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 363-02-1/01
Ob-54256
Na podlagi 16. člena Stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998)
in Sprememb in dopolnitev stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 31. 3.
1998) Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških (v nadaljnjem besedilu:
komisija) objavlja
razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem
Predmet oddaje:
– dve garsonjeri v Ljubljani, v izmeri po
36,55 m2, Ulica 24. Junija 35/I nad. in
39/I nad., Ljubljana - Črnuče in
– ena garsonjera v Mariboru, v izmeri
21,91 m2, Betnavska 85b/II nad.
Vsa tri stanovanja so opremljena s standardnim pohištvom za enega stanovalca in
vseljiva takoj.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških,
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega stanovanja po zgoraj navedenem Stanovanjskem pravilniku.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca
(in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem, ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam, oziroma
kdo naj bi ga poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem),
2. potrdilo o stalnem in začasnem prebivališču,
3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pridobitev službenega stanovanja,
4. obrazložen predlog predstojnika organa o številu kadrovskih točk po 13. členu
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Stanovanjskega pravilnika s prednostnim vrstnim redom prosilcev,
5. podatke, o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupino sodi po 12. členu
Stanovanjskega pravilnika,
6. podatek o delovni dobi, v organu in
na funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).
Prosilec mora prošnjo iz prve točke, dokazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku
sodišča oziroma državnega tožilstva oziroma sodniku za prekrške I. stopnje, do
14. septembra 2001. Predstojniki okrajnih
sodišč in sodniki za prekrške I. stopnje, vse
dospele vloge s predlogom iz četrte in podatkom iz pete ter šeste točke prejšnjega
odstavka, predložijo predsedniku pristojnega okrožnega sodišča oziroma predsedniku
Senata za prekrške RS.
Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč, vodje državnih
tožilstev in predsednica Senata za prekrške
RS, z vsemi podatki iz tega razpisa poslali,
na Ministrstvo za pravosodje-Stanovanjska
komisija za dodeljevanje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem, sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških,
Župančičeva 3, Ljubljana, do 24. septembra 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-54392
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, objavlja na podlagi 10. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list RS, št. 49/00)
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Predmet oddaje je:
– poslovni lokal na naslovu Tomšičeva
ul. 21, Kranj,
– poslovni prostor v pritličju, v izmeri
256 m2,
– izklicna cena najemnine je odvisna od
dejavnosti po pravilniku objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49/2000 in se giblje od
154.000 do 384.000 SIT/mesec.
K doseženi ceni se prištejeta davek na
dodano vrednost in komunalna taksa.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu so
sestavni del razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od ponedeljka, 3. 9.
2001, vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
sobi št. 215/II., Mestne občine Kranj, tajništvo Oddelka za gospodarske javne službe. Ogled posameznega poslovnega prostora bo mogoč v skladu z navedbo v razpisnih pogojih.
3. Zadnji dan za prispetje ponudb je 8.
dan po tej objavi na Mestno občino Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, možna je tudi
osebna oddaja v sprejemni pisarni, v pritličju Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj v času njenih uradnih ur.
Ponudba mora biti vložena v pisni obliki
z obveznim imenom ponudnika in zaprta v
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, razpis za
poslovni prostor!”
4. Odpiranje ponudb bo v sredo, 12. 9.
2001 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 8.

5. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 04/237-31-57.
Mestna občina Kranj
Ob-54397
Na podlagi petega odstavka 105. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 64/01) in
prvega odstavka 3. člena Pravilnika o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje
šole (Ur. l. RS, št. 17/96), ki ga je izdal
minister za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor objavlja
razpis za predavatelje,
ki ga je na podlagi omenjenih zakonskih določil dolžna objaviti vsaki dve leti.
Osnova za razpis je Odredba o izobrazbi
predavateljev višjih in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 33/96) in Odredba o dopolnitvi odredbe o izobrazbi predavateljev višjih in drugih strokovnih delavcev v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
54/96) in Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.
RS, št. 27/96):
1. predavatelj za predmet strokovna terminologija v angleškem jeziku,
2. predavatelj za predmet strokovna terminologija v nemškem jeziku,
3. predavatelj za predmet strokovna terminologija v italijanskem jeziku,
4. predavatelj za predmet kakovost hrane in pijač,
5. predavatelj za predmet naravna in kulturna dediščina,
6. predavatelj za praktično izobraževanje,
7. predavatelj za predmet kuharstvo z organizacijo dela,
8. predavatelj za predmet strežba z organizacijo dela,
9. inštruktor za predmet kuharstvo z organizacijo dela in
10. inštruktor za predmet strežba z organizacijo dela.
Vse zaposlitve so za določen čas, z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa.
Prošnje z zahtevanimi dokazili sprejema Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor, 8 dni po
objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po poteku roka za oddajo prijav na
razpis.
Višja strokovna šola
za gostinstvo Maribor

Javna dražba
Ob-54213
Rudnik Žirovski vrh p.o., Todraž 1, 4224
Gorenja vas objavlja
javno dražbo za prodajo opreme,
ki bo v sredo, 12. 9. 2001 ob 11. uri v
prostorih podjetja.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

70 / 31. 8. 2001 / Stran 5257

Zap. št.

Oprema

Kol.

1
2
3

Kamion Tatra 815 PR1, letnik1985
Kamion Zastava 80.10 N, nosilnost 5100 kg, letnik 1987, registriran
Dvigalo mostno Mostovna 16 kW 65/kN-razp. 15,2 m

1
1
1

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.
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.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po opravljeni izbiri.
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Št. 1327/2001
Ob-54334
Svet Zavoda za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik razpisuje delovna mesta:
1. ravnatelja osnovne šole zavoda,
2. ravnatelja srednje šole zavoda,
3. ravnatelja doma zavoda.
Pogoji: kandidati pod 1., 2. in 3. točko
morajo izpolnjevati pogoje določene v 53.,
144. in 145. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelji bodo imenovani za 5 let.
Nastop dela je 1. 12. 2001.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s pripisom »za
razpis ravnatelja« v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43a, 1241
Kamnik.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik

Razpisi delovnih
mest
Druge objave
Ob-54174
Svet Osnovne šole Preska, Preška c.
22, 1215 Medvode, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ter imeti pedagoške in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 5 let.
Delo bo začel opravljati 11. 11. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
šole s pripisom “Za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Preska Medvode

Ob-54253
V javni ponudbi za nakup enega ali
dveh objektov za izvajanje programa stanovanjske skupnosti za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ali invalide, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53819, se
točka I. A) pravilno glasi: Objekt za stanovanjsko skupnost za invalide - odrasle
osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju:
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-54244
Zdravstveni dom Ivančna Gorica na podlagi sklepa sveta zavoda in 22. člena statuta
razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z ustreznimi
dokazili v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zdravstveni dom Ivančna gorica, Cesta II.
Grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica s
pripisom “za razpisno komisijo”.

Št. 1/2499/2001
Ob-54308
Na podlagi sklepa Vlade RS št.
312-14/2001-4 ob obravnavi elektroenergetske bilance za obdobje 2002 do
2006 z dne 26. 7. 2001, ki ugotavlja za
leto 2002 potrebo po uvozu električne
energije v višini 799 GWh po najnižjih cenah, ki jih upravičeni odjemalci lahko dosežejo pri nakupu električne energije,
Elektro-Slovenija, d.o.o. kot upravljalec
prenosnega omrežja (UPO) ob uporabi določb 27., 28. in 88. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00)
ter 37. člena Uredbe o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00 in 29/01) objavlja:

Popravek

Cena

800.000
350.000
1,500.000

kriterije
za sklepanje pogodb o dostopu do
prenosnega omrežja za prenos
električne energije iz uvoza v letu
2002
1. Kapacitete prenosnega omrežja so izražene v moči (MW v pasu) in to po naslednji dinamiki:
Mesec v letu 2002
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

MW v pasu
50
50
50
50
50
50
120
120
120
120
120
190

2. Smer prenosa električne energije je
od slovensko-avstrijske oziroma slovensko-italijanske meje do odjemnega mesta
upravičenega odjemalca.
3. Pravico dostopa do prenosnega
omrežja za prenos električne energije iz prve točke (v nadaljevanju: dostop do omrežja) lahko pridobijo le upravičeni odjemalci,
ki uvažajo električno energijo za lastne potrebe in imajo s tujim dobaviteljem podpisano predpogodbo za nakup električne energije v letu 2002.
4. Čas oziroma obdobje, za katero se
sklepa pogodba o dostopu do prenosnega
omrežja je od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
Upravičeni odjemalci lahko predložijo
predpogodbe o nakupu električne energije
za daljše obdobje upoštevno do petih let,
torej tudi za obdobje po letu 2002, če s tem
dosežejo nižjo nakupno ceno in večjo zanesljivost dobave električne energije v letu
2002. V tem primeru se bo za obdobje po
letu 2002 podeljeval dostop do omrežja
naknadno po takrat veljavnih pravilih.
5. Upravičeni odjemalci lahko pisne vloge predložijo osebno ali po pošti na naslov:
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, do 28. 9. 2001 do 9. ure,
v zapečatenih kuvertah s pripisom »vloga za
dostop do omrežja – Ne odpiraj«.
Datum, čas in kraj odpiranja vlog: 28. 9.
2001 ob 10. uri v dvorani C, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Pri odpiranju vlog so lahko navzoči samo
pooblaščeni predstavniki upravljalca prenosnega omrežja in pooblaščeni predstavniki
upravičenih odjemalcev, ki so vložili vlogo
za dostop do omrežja.
6. Vloga za dostop do omrežja mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo oziroma ime in naslov kupca,
– firmo oziroma ime in naslov dobavitelja
električne energije,
– količino: pasovna moč po mesečni dinamiki,
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– obdobje trajanja dobave električne
energije v predpogodbi,
– enotno ceno za električno energijo po
predpogodbi v SIT/MWh,
– podpis odgovorne osebe.
Vlogi za dostop do omrežja je potrebno
priložiti še naslednje priloge:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
upravičenega odjemalca (dokazilo o preseganju priključne moči 41 kW na enem
odjemnem mestu po že doseženih komercialnih meritvah ali projektu),
– originalni izvod predpogodbe,
– način izračuna enotne cene v predpogodbi v SIT/MWh. Cena mora biti določena
v skladu s točkami 9, 10 in 11.
Predpogodba o nakupu električne energije mora obvezno vsebovati naslednje elemente:
– rok in trajanje dobave
– primopredajno mesto: slovensko/avstrijska ali slovensko/italijanska meja na slovenski strani,
– vrsta energije: pasovna energija (blok
energije v času od 00. do 24. ure za vse dni
v letu),
– pasovna moč: pasovna moč (MW) za
vsak mesec posebej. Najmanjša dovoljena
količina pasovne moči je 1 MW.
Vlagatelji lahko v vlogah podajo tudi naslednje dodatne oziroma posebne pogoje,
pod katerimi so z upravljalcem prenosnega
omrežja pripravljeni skleniti pogodbo o dostopu:
– vse ali nič: to je dodatni pogoj, ki pomeni, da se dostop sklene samo, če se
podeli dostop za celotno količino v predpogodbi,
– minimalna vrednost: to je dodatni pogoj, ko vlagatelj vloge za dostop določi
spodnjo mejo, do katere se lahko znižajo
mesečne količine, da je še pripravljen skleniti pogodbo o dostopu.
7. Upravljalec prenosnega omrežja bo
pri dodeljevanju dostopa do omrežja upošteval samo popolne vloge, ki vsebujejo vse
podatke in priloge, določene v 6. točki teh
kriterijev.
8. Po odpiranju vlog za dostop se izvrši
verifikacija vlog v skladu s temi kriteriji, nato
pa se veljavne vloge razvrstijo po vrstnem
redu. Vrstni red je določen po kriteriju cene, torej tako, da imajo pri izbiri prednost
vloge z nižjo ceno električne energije.
9. Cena mora biti podana v SIT/MWh
ter zaokrožena na 10 SIT in definirana na
primopredajnem mestu, ki mora biti slovenska meja in mora vsebovati ceno tranzita in
ostale morebitne stroške, do tega mesta.
10. Če je cena v predpogodbi izražena v
tuji valuti, mora vlagatelj na podlagi srednjega tečaja Banke Slovenija, ki velja na dan
objave kriterijev v Uradnem listu RS, ceno
preračunati v SIT.
11. Če je cena v predpogodbi sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, mora
kupec ponudbeno ceno izračunati na podlagi matematične formule, ki izhaja iz predpogodbe. Če se formula sklicuje na katerikoli indeks, se za izračun privzame njegova aritmetična srednja vrednost za obdobje
od 30. 6. 2000 do 30. 6. 2001. Vlagatelj
mora podati razlago izračuna cene in razlago vseh uporabljenih podatkov pri izračunu cene.
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12. Če je obseg vseh vlog za dostop do
omrežja v okviru količin iz točke 1, upravljalec prenosnega omrežja odobri dostop
vsem upravičenim odjemalcem, katerih vloge za dostop do omrežja so popolne.
13. V primeru, da je seštevek količin iz
vloženih vlog višji od količine iz točke 1, je
kriterij izbire nižja cena električne energije
v predpogodbi in upravljalec prenosnega
omrežja odobri dostop do omrežja tistim
upravičenim odjemalcem, ki izkazujejo nižjo ceno in to po vrstnem redu od najnižje
proti višji ceni, vendar največ do količine iz
točke 1.
14. Če vsebujeta dve ali več predpogodb enake cene za električno energijo,
imajo vloge z daljšim obdobjem trajanja dobave v predpogodbi, vendar upoštevno največ do 5 let, prednost pred vlogami s krajšim obdobjem trajanja dobave v predpogodbi.
15. Če vsebujeta dve ali več predpogodb enake cene in enako obdobje trajanja
dobave v predpogodbi, se tem upravičenim
odjemalcem dostop do prenosnega omrežja zmanjša sorazmerno.
16. Upravljalec prenosnega omrežja nepopolne vloge zavrže, popolne vloge pa nadalje obravnava in odobri ali zavrne upravičenim odjemalcem dostop do prenosnega
omrežja do meje s sosednjimi državami ter
jim izda odločbe o odobritvi ali zavrnitvi statusa kandidata najkasneje v petih dneh od
odpiranja vlog v skladu z izpolnjevanjem
predmetnih kriterijev.
17. Zoper sklep upravljalca prenosnega
omrežja lahko upravičeni odjemalec v roku
osem dni od vročitve odločbe vloži pritožbo
na Agencijo za energijo RS. Pritožba zadrži
postopek sklepanja pogodb o dostopu do
prenosnega omrežja do meje s sosednjimi
državami. Agencija za energijo RS bo odločila o pritožbi v roku 15 dni po prejemu
pritožbe.
18. Upravičeni odjemalci, ki jim je kandidatura odobrena, morajo v roku štirinajst
dni po odobritvi dostopa do omrežja s sosednjimi državami dostaviti upravljalcu prenosnega omrežja veljavno pogodbo o nakupu električne energije, ki temelji na predpogodbi, priloženi vlogi za dostop do omrežja.
Pogodbena cena mora biti enaka ali nižja
od cene, določene v predpogodbi. Trajanje
pogodbe mora biti identično ali daljše od
trajanja, določenega v predpogodbi. V nasprotnem primeru se pogodba o dostopu do
omrežja do meje s sosednjimi državami ne
sklene.
19. Po dokončnosti odločb o dostopu
oziroma o zavrnitvi dostopa do omrežja sklene upravljalec prenosnega omrežja z upravičenim odjemalcem pogodbo o dostopu
do prenosnega omrežja do meje s sosednjimi državami, kolikor je pravočasno priložena pogodba, ki izpolnjuje pogoje, določene
v 18. členu teh kriterijev.
20. Pogodba o nakupu električne energije v tujini mora biti nato še evidentirana pri
organizatorju trga, in sicer ne kasneje kot
štirinajst dni po podpisu pogodbe o dostopu do omrežja.
21. Šele s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja do meje s sosednjimi državami in evidentiranjem pogodbe o nakupu
električne energije postane pravica dosto-

pa do omrežja uradno priznana in veljavna.
Pridobljene pravice dostopa do omrežja niso prenosljive.
22. Upravljalec prenosnega omrežja bo
za dostop do prenosnega omrežja zaračunal stroške uporabe omrežja in sistemskih
storitev po veljavnem Pravilniku o določitvi
cen za uporabo elektroenergetskih omrežij
in kriterijih za upravičenost stroškov, ki ga je
izdala Agencija za energijo RS.
23. Upravljalec prenosnega omrežja bo
v skladu z mednarodno prakso za pokritje
stroškov zaračunal 0,3 SIT/kWh na količino, ki je predmet pogodbe o dostopu.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-54340
Certius DZU d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Matjaž Satler v
imenu in za račun pooblaščenih investicijskih družb, ki jih upravlja, objavlja
zbiranje ponudb
za prodajo terjatev pooblaščenih investicijskih družb NIKA PID d.d., NIKA
PID1 d.d. in NIKA PID2 d.d., vse Dunajska 156, Ljubljana
I) Terjatve upnika NIKA PID d.d. do:
1) Dolžnika NIKA BPD, poslovno svetovanje d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice- v
stečaju:
a) Terjatev iz naslova neplačila kupnine
za vrednostne papirje v nominalni višini
994.714,48 SIT, kar skupaj z zamudnimi
obrestmi do 22. 8. 2001 znaša
1,753.322,01 SIT.
b) Terjatev iz naslova vnovčitve vrednostnih papirjev v lasti NIKE PID d.d., ki so bili
zastavljeni v zavarovanje obveznosti NIKE
BPD, poslovno svetovanje d.d. v nominalni
višini 251,819.306,60 SIT oziroma skupaj
z zamudnimi obrestmi od dneva posamezne
vnovčitve do 22. 8. 2001 424,233.939,09
SIT. Za te terjatve solidarno jamčijo družbe
NIKA, investiranje in razvoj d.d., NIKA RIS
d.d., STAR d.o.o., vse Trg izgnancev 1a,
Brežice.
Družba Nika BPD d.d. je od 30. 5. 2001
v stečajnem postopku.
2) Dolžnika NIKA, investiranje in razvoj
d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice:
a) Terjatev iz naslova lastništva 28.379
obveznic izdajatelja Nika, investiranje in razvoj d.d. (NIK1), kar na dan 19. 4. 2000
znaša 347,208.551,30 SIT
b) Terjatev iz naslova neizplačanih kuponov obveznic izdajatelja Nika, investiranje in
razvoj d.d. (NIK1) v nominalni višini
46,815.984,93 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi do 19. 4. 2000
56,735.580,59.
c) Terjatev iz naslova vnovčitve vrednostnih papirjev v lasti NIKE PID d.d., ki so bili
zastavljeni v zavarovanje obveznosti NIKE,
investiranje in razvoj d.d. v nominalni višini
155,678.795,89 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva posamezne
vnovčitve do 19. 4. 2000 193,869.799,38
SIT.
Za te terjatve solidarno jamčijo družbe
NIKA BPD, poslovno svetovanje d.d., NIKA
RIS d.d., STAR d.o.o., vse Trg izgnancev
1a, Brežice.
19. 4. 2000 se je začel postopek prisilne poravnave nad Niko, investiranje in raz-
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voj d.d., od tega dne dalje pa do plačila
obveznosti, kar je najkasneje 7. 11. 2001,
se te terjatve obrestujejo v višini TOM+1,5%
3) Dolžnika NIKA, družba za upravljanje
s skladi d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice:
a) Terjatev iz poslovanja, nastala, ko je
bila Nika DZU še upravljalec sklada v višini
21,442.761,93 SIT, kar skupaj z zamudnimi obrestmi do 20. 11. 2000 znaša
30,188.426,35 SIT.
b) Terjatev za vračilo 2,267.860 delnic
NIKA PID d.d. (NK0N), kar na dan začetka
postopka prisilne poravnave nad Niko, družbo za upravljanje d.d. znaša 67,355.442
SIT.
Od dneva začetka postopka prisilne poravnave 20. 11. 2000 pa do plačila obveznosti, kar je najkasneje 7. 3. 2002 se te
terjatve obrestujejo v višini TOM+1,5%.
II) Terjatve upnika NIKA PID1 d.d. do:
1) Dolžnika NIKA BPD, poslovno svetovanje d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice-v stečaju:
a) Terjatev iz naslova neplačila kupnine
za vrednostne papirje v nominalni višini
4,097.163,90 SIT, kar skupaj z zamudnimi
obrestmi do 22. 8. 2001 znaša
7,221.818,72 SIT.
b) Terjatev iz naslova vnovčitve vrednostnih papirjev v lasti NIKE PID d.d., ki so bili
zastavljeni v zavarovanje obveznosti NIKE
BPD, poslovno svetovanje d.d. v nominalni
višini 15.049.940 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva vnovčitve do
22. 8. 2001 26.245.137,65 SIT. Za te terjatve solidarno jamčijo družbe NIKA, investiranje in razvoj d.d., NIKA RIS d.d., STAR
d.o.o., vse Trg izgnancev 1a, Brežice.
Družba Nika BPD d.d. je od 30. 5. 2001
v stečajnem postopku.
2) Dolžnika NIKA, investiranje in razvoj
d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice:
a) Terjatev iz naslova lastništva 10.650
obveznic izdajatelja Nika, investiranje in razvoj d.d. (NIK1), kar na dan 19. 4. 2000
znaša 130,299.555 SIT.
b) Terjatev iz naslova neizplačanih kuponov obveznic izdajatelja Nika, investiranje in
razvoj d.d. (NIK1) v nominalni višini
17,568.985,50 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi do 19. 4. 2000
21,291.586,50 SIT.
c) Terjatev iz naslova vnovčitve vrednostnih papirjev v lasti NIKE PID d.d., ki so bili
zastavljeni v zavarovanje obveznosti NIKE,
investiranje in razvoj d.d. v nominalni višini
286,917.084,93 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva posamezne
vnovčitve do 19. 4. 2000 357,825.002,55
SIT. Za te terjatve solidarno jamčijo družbe
NIKA BPD, poslovno svetovanje d.d., NIKA
RIS d.d., STAR d.o.o., vse Trg izgnancev
1a, Brežice.
19. 4. 2000 se je začel postopek prisilne poravnave nad Niko, investiranje in razvoj d.d., od tega dne dalje pa do plačila
obveznosti, kar je najkasneje 7. 11. 2001,
se te terjatve obrestujejo v višini TOM+1,5%
3) Dolžnika NIKA, družba za upravljanje
s skladi d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice:
a) Terjatev iz poslovanja, nastala, ko je
bila Nika DZU še upravljalec sklada v višini
7,108.069,71 SIT, kar skupaj z zamudnimi
obrestmi do 20. 11. 2000 znaša
10,007.173,50 SIT.

Št.

b) Terjatev za vračilo 2,169.730 delnic NIKA PID1 d.d. (NK1N), kar na dan začetka
postopka prisilne poravnave nad Niko, družbo za upravljanje d.d. znaša 65,308.873 SIT.
Od dneva začetka postopka prisilne poravnave 20. 11. 2000 pa do plačila obveznosti, kar je najkasneje 7. 3. 2002 se te
terjatve obrestujejo v višini TOM+1,5%.
III) Terjatve upnika Nika PID2 d.d. do:
1) Dolžnika NIKA, investiranje in razvoj
d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice:
a) Terjatev iz naslova lastništva 7.074 obveznic izdajatelja Nika, investiranje in razvoj
d.d. (NIK1), kar na dan 19. 4. 2000 znaša
86,548.267,80 SIT.
b) Terjatev iz naslova neizplačanih kuponov obveznic izdajatelja Nika, investiranje in
razvoj d.d. (NIK1) v nominalni višini
11,669.765,58 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi do 19. 4. 2000
14,142.411,54 SIT.
c) Terjatev iz naslova vnovčitve vrednostnih
papirjev v lasti NIKE PID d.d., ki so bili zastavljeni v zavarovanje obveznosti NIKE, investiranje in razvoj d.d. v nominalni višini
102,519.233,55 SIT oziroma skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva posamezne vnovčitve do 19.4.2000 116.597.886,56 SIT.
Za te terjatve solidarno jamčijo družbe
NIKA BPD, poslovno svetovanje d.d., NIKA
RIS d.d., STAR d.o.o., vse s sedežem v
Brežicah, Trg izgnancev 1a.
19. 4. 2000 se je začel postopek prisilne poravnave nad Niko, investiranje in razvoj d.d., od tega dne dalje pa do plačila
obveznosti, kar je najkasneje 7. 11. 2001,
se te terjatve obrestujejo v višini TOM+1,5%.
2) Dolžnika NIKA, družba za upravljanje
s skladi d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice:
a) Terjatev iz poslovanja, nastala, ko je
bila Nika DZU še upravljalec sklada v višini
1,853.533,23 SIT, kar skupaj z zamudnimi
obrestmi do 20. 11. 2000 znaša
2,609.516,98 SIT.
b) Terjatev za vračilo 788.480 delnic NIKA
PID2 d.d. (NK2N), kar na dan začetka postopka prisilne poravnave nad Niko, družbo
za upravljanje d.d. znaša 19,869.696 SIT.
Od dneva začetka postopka prisilne poravnave 20. 11. 2000 pa do plačila obveznosti, kar je najkasneje 7. 3. 2002 se te
terjatve obrestujejo v višini TOM+1,5%.
Pogoji informativnega razpisa so:
– najnižja ponujena cena mora dosegati
najmanj 20% vrednosti premoženja iz tega
informativnega zbiranja ponudb, ki vključuje
že vse natečene obresti od dneva objave
tega oglasa;
– navedeno premoženje se prodaja izključno v celoti;
– obravnavane bodo ponudbe tistih
ponudnikov, katerih cena in rok plačila ne
bosta daljša od 15 dni od dneva sklenitve
ustrezne pogodbe;
– ponudniki morajo svoje ponudbe
dostaviti v zapečateni kuverti s pripisom: “Ne
odpiraj - za razpis” na naslov družbe Certius
DZU d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
najpozneje 10. dan po objavi tega oglasa;
– Certius DZU si v imenu pooblaščenih
investicijskih družb kot upnikov pridržuje
pravico, da ne sprejme nobene od prispelih
ponudb.
Certius DZU bo glede izbire ponudnika
odločil v roku 8 dni šteto od dneva izteka
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roka za zbiranje ponudb. V primeru izbire se
bo z izbranim ponudnikom sklenila ustrezna
pogodba, in sicer v roku nadaljnjih 8 dni.
Kupec bo postal lastnik premoženja z
dnem plačila celotne kupnine. Vse stroške
povezane s prenosom terjatev nosi
prevzemnik terjatev.
Vse informacije lahko dobijo ponudniki
po tel. 01/56-04-701.
Certius DZU d.o.o.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-101/01-06
Ob-54267
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
89. člena v zvezi z 51. členom Zakon o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Vitala
Januša, s stalnim prebivališčem v Podljubelju 157, naslednji sklep:
Marjeta Erjavec, delavka Upravne enote
Tržič, se postavi za začasno zastopnico za
vročitev odločbe, izdane Vitalu Janušu v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
Marjeti Erjavec se vroči odločba Upravne enote Tržič, št. 209-101/01-06 z dne
21. 8. 2001. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.
Št. 209-37/01-207
Ob-54272
Upravna enota Ruše izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99 in 70/00), v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Draga Magdiča, sedaj neznanega prebivališča, objavlja sklep
1. Za začasno zastopnico stranki Dragu
Magdiču, roj. 20. 6. 1966 v Mariboru, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v naselju
Fala 40, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Ireno Šporin, delavko Upravne enote Ruše.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi strankin zakoniti zastopnik, predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 0302-18/03-028/57-2000 Ob-54218
V register političnih strank se pod zaporedno številko 15, kjer je vpisana politična
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stranka z imenom Združena lista socialnih demokratov, s kratico ZLSD in sedežem v Ljubljani, Levstikova 15, vpišejo
spremembe in dopolnitve statuta.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-16/01-11
Ob-54189
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 17. 8. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s prvim
odstavkom 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da nameravana
koncentracija družb Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana, in
Dolenjska banka d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, Novo mesto, ne nasprotuje
določbam ZPOmK in da je skladna s pravili
konkurence.
Koncentracija se bo izvedla s pripojitvijo Dolenjske banke k Novi Ljubljanski banki, in sicer na podlagi pogodbe o pripojitvi,
ki sta jo sklenili navedeni banki. Po pripojitvi bo DB poslovala kot posebna divizija v
okviru NLB.
Na podlagi priglasitve koncentracije je
Urad zaradi izkazanega resnega suma glede skladnosti koncentracije s pravili konkurence s sklepom dne 2. 7. 2001 začel postopek presoje omenjene skladnosti. Za potrebe postopka je opredelil več upoštevnih
storitvenih (bančno-finančnih) in geografskih
trgov, na katere bo vplivala zadevna pripojitev; na njih je ugotavljal prisotnost subjektov
in značilnosti delovanja trgov, ter ocenjeval
učinke koncentracije na konkurenco.
Na podlagi presoje je Urad ugotovil, da je
koncentracija skladna s pravili konkurence.
Skladno z določilom petega odstavka
12. člena ZPOmK je Urad o postopku obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-54188
Ustanovitelj družba Infotrade Plus d.o.o.
Kranj, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pri vl. št.
01/101451/00 je dne 3. 8. 2001 sprejel
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša
34,504.000 SIT, se efektivno zniža za
30,000.000 SIT, tako da bo po izvedenem
zmanjšanju znašal 4,504.000 SIT.
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Skladno z določilom 454. člena ZGD
pozivamo morebitne upnike, naj se zglasijo
pri družbi in se izjasnijo glede zmanjšanja
osnovnega kapitala.
Infotrade Plus d.o.o., Kranj
Ob-54263
Družba Ipsima d.o.o. Cerknica, s sedežem Dolenje Otave 12, 1380 Cerknica, vpisana pod vložno številko 1/16992/00 sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital družbe, ki po bilanci stanja na dan 31.
12. 2000 znaša 6,109.203,70 SIT, zmanjša za 4,009.203,70 SIT, tako da po izvedenem zmanjšanju znaša 2,100.000 SIT.
Skladno z določilom 454. člena ZGD
poslovodja družbe z objavo poziva morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Ipsima d.o.o., Cerknica
Ob-54270
V skladu z določilom 454. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 13. 8.
2001, direktor družbe pozivam upnike družbe Marketing d.o.o., Dobrave 6, 1236
Trzin, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/0369/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 15. 8. 2001. Osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 231,000.000 SIT, se zmanjša nominalno za 171,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša v nominalni vrednosti
60,000.000 SIT.
Direktor poziva upnike, da se izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Marketing d.o.o., Trzin
Ob-54271
Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenikov, sprejetega na skupščini
družbe z dne 25. 7. 2001, direktorica družbe Rade - Trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Koper Vanganel 60, ki je vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vl.
št. 1/03780/00 in z matično številko
5715156 objavlja skrajšan
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 56,334.000 SIT se zmanjša za nominalno vrednost 50,334.000
SIT, tako da je po zmanjšanju osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti
6,000.000 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Rade d.o.o., Koper

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Obvestilo
Ob-54261
Zaradi objavljenega postopka prevzema, ki še traja ter zaradi konsolidacije lastništva po izvedenem prevzemu, uprava
družbe Iskra kondenzatorji d.d., Vrtača
1, Semič, prelaga skupščino, sklicano za
dne 31. 8. 2001 ob 10. uri na nov datum
zasedanja, to je za dne 27. 9. 2001 ob
10. uri v istih prostorih in z istim dnevnim
redom.
Iskra kondenzatorji d.d.
uprava
Dopolnitev dnevnega reda
Ob-54335
Dopolnitev sklepa 4. točke dnevnega reda skupščine, sklicane dne 26. 9. 2001 ob
13. uri, objavljene v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 24. 8. 2001, Ob-53981.
K predlogu sklepa 4. točke dnevnega
reda se doda drugi odstavek, ki glasi:
Družba izjavlja, da bo v primeru, da bo
sklep o preoblikovanju v družbo z omejeno
odgovornostjo sprejet najmanj z večino devetih desetin osnovnega kapitala družbe,
vsakemu od delničarjev, ki bo prek zapisnika ugovarjal preoblikovanju, odkupila
njegov poslovni delež za primerno odškodnino.
Gradbeno podjetje
Gradišče, d.d., Cerknica
uprava družbe
Danimir Mazi
Ob-54205
Na podlagi VI/3 člena 37. statuta delniške družbe Sora, industrija pohištva Medvode d.d., Gorenjska c. 12, Medvode sklicujem
3. skupščino družbe,
ki bo 2. 10. 2001 ob 13. uri v jedilnici,
na sedežu družbe v Medvodah, Gorenjska
c. 12, Medvode.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine po
predlogu uprave.
Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščine se izvoli Ilovar Janez, za preštevalki glasov se imenujeta Jožica Prebil
in Marjetka Vidmar, za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Erika Braniselj.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000 z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 v predlaganem besedilu
uprave in v skladu s pozitivnim mnenjem
revizorja in nadzornega sveta.
4. Sklepanje o razporeditvi dobička iz
poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o
razporeditvi dobička iz poslovanja za leto
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2000 ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta in revizorja in se dobiček v višini
7,560.000 SIT razporedi na rezerve družbe.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje Constantia MT & D d.o.o. revizijska družba, Ljubljana po predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so na dan 2. 10. 2001 vpisani v
delniško knjigo ali njihovi pooblaščenci, ki
se morajo izkazati s pooblastilom.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave in sicer najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje istega dne, to je
2. 10. 2001 ob 15. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe - v
tajništvu uprave vsak dan od 8. do 12. ure.
Sora Indrustrija pohištva Medvode d.d.
uprava
Franc Rozman, org. dela
Št. 1072
Ob-54206
Uprava družbe na podlagi 7. točke Statuta Embalaža - podjetje za predelavo valovitega kartona in papirja ter trgovino d.d.
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje
5. skupščino delniške družbe
Embalaža d.d. Maribor,
ki bo dne 2. 10. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika ter
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednika 5. skupščine Embalaža d.d. se izvoli Mojco Bizjak,
za preštevalki glasov se izvolita Branka Sobočan in Vlasta Peric.
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000 z Revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
Letno poročilo o poslovanju družbe v letu
2000 po predlogu uprave družbe in na podlagi Poročila o opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2000, ter pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
3. Sklep o razporeditvi dobička poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta ostane čisti dobiček poslovnega leta
2000 nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga, da se za revizijski pregled poslovanja
družbe v letu 2001 imenuje revizijsko hišo Podboršek - revizijska družba k.d. Ljubljana.
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5. Informacija skupščini o novem članu v
nadzornem svetu.
Celoviti predlogi sklepov in gradiva k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v finančno-računovodskem sektorju družbe od ponedeljka do petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, neglede na višino zastopanega kapitala.
Embalaža d.d. Maribor
uprava

na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, tako da prijava prispe na sedež družbe najkasneje do 1.
10. 2001, sicer nima pravice do udeležbe
na skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne listične.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od 3. 9. 2001 do 3. 10. 2001 vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin

Ob-54239
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje

Ob-54284
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Železna cesta 14, v skladu z 31. členom statuta družbe sklicuje

4. redno skupščino,
ki bo v četrtek dne 4. 10. 2001 ob 12.
uri v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj
d.d. Domžale, Študljanska c. 5.
Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti
skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 2000.
3. Sprejem odločitve o pokrivanju izgube za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba iz poslovnega
leta 2000 v višini 44.259 tisoč SIT v celoti
pokrije iz revalorizacije rezerv.
4. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se razreši član nadzornega sveta Marjan Primožič,
na predlog nadzornega sveta pa se izvoli
nov član nadzornega sveta Kristijan Kontarščak.
5. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za svoje delo članom
nadzornega sveta pripada nagrada in sicer:
za udeležbo na sejah nadzornega sveta pripada članom nadzornega sveta sejnina v
neto znesku 30.000 SIT, predsedniku nadzornega sveta pa v neto znesku 40.000
SIT.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 imenuje družba Ripro
d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo

redno skupščino
RD, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 1. 10. 2001, ob 13.
uri v prostorih Slovenskega zavarovalnega
društva (III.nadstropje) na Železni cesti 14 v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.
2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine določi
nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju predsednika skupščine in imenovanje dveh preštevalcev glasov.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme poročilo o poslovanju družbe v letu 2000 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizorja.
4. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o delu nadzornega sveta.
5. Pokrivanje izgube iz leta 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina sklep o pokrivanju izgube po sprejetem
zaključnem računu iz leta 2000, in sicer:
izguba iz leta 2000 v višini 20,238.421,65
SIT se pokrije s sredstvi revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala.
6. Umik delnic družbe iz organiziranega
trga.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejme sklep o umiku delnic družbe
iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Razvojna družba izjavlja, da bo od delničarjev družbe, ki nasprotujejo umiku delnic z
organiziranega trga vrednostnih papirjev, na
njihovo zahtevo odkupila delnice družbe.
Za izračun kupnine se upošteva zadnji enot-
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ni tečaj delnice družbe, ki je veljal na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 na
predlog nadzornega sveta skupščina imenuje revizijsko družbo Constantia MT&D,
d.o.o.
8. Spremembe sestave nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje spremembo v sestavi članov nadzornega sveta. Namesto dosedanjih članov
Perčič Franci, Bensa Bruno, Ravnik Marjan
in Bjelobaba Dejan, se imenujejo novi člani,
in sicer: Stopar Irena, Koren Klavdija, Živec
Dimitrij, Grom Bojan.
9. Določitev višine sredstev za delo nadzornega sveta družbe v letu 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina določi sejnino za seje nadzornega sveta v letu 2001 na ravni (neto) 50.000 SIT za
člane in 67.000 SIT za predsednika.
V skladu z določili 68. člena ZNVP in 36.
člena statuta družbe se skupščine lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno pošto), tako da bo na naslov RD,
d.d., prispela najpozneje do 28. 9. 2001.
Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju na dan 24. 9. 2001,
– v primeru, da so delnice na depoju
borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju
borznoposredniške hiše po stanju na dan
24. 9. 2001 in potrdilo oziroma izjavo borznoposredniške družbe, da je določena
oseba lastnik določenega števila delnic RD,
d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD.
Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa s
pooblastilom za zastopanje.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled delničarjem ali njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in
z osebnim dokumentom, vsak delavnik od
30. 8. 2001 dalje, med 12. in 14. uro, in
sicer na naslovu družbe Ljubljana, Železna
cesta 14, VI. nadstropje.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno
v skladu z določili 42. člena statuta RD,
d.d., in sicer 8. 10. 2001 ob 13. uri na isti
lokaciji.
RD, d.d., Ljubljana
direktor
Tomaž Jeločnik
Ob-54298
Uprava družbe skladno s 33. členom statuta družbe Hotel Ribno d.d., sklicuje
8. skupščino
družbe Hotel Ribno d.d.,
ki bo v torek, 9. 10. 2001 ob 13. uri, v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled.
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Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in komisija za izvedbo glasovanja
in volitev. Seji bo prisostvoval povabljen notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in načinu
pokrivanja izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
višini 12,205.673,13 SIT in revalorizacijski
popravek izgube prejšnjih let v znesku
1,320.192,29 SIT se pokrivata v obdobju
petih let v skladu z veljavno zakonodajo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške družbe na Bledu, Izletniška 44, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od 9. 9. 2001 do
9. 10. 2001.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe na Bledu, Izletniška 44.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave delniške družbe na Bledu,
Izletniška 44 pisno prijavijo svojo udeležbo.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 9. 10. 2001 ob 14. uri, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Hotel Ribno, turizem d.d.
uprava
Zvezdana Česen
Št. 41/2001
Ob-54299
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta
delniške družbe Kompas hoteli Bled, d.d.
in skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
1. sejo skupščine delniške družbe
Kompas hoteli Bled, d.d.,
ki bo v torek, dne 2. oktobra 2001, v
sejni sobi Kompas hotela Bled, Cankarjeva
2, Bled, ob 12. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednico skupščine izvoli Nevena Tea Gorjup in preštevalko glasov Sašo Pazlar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme Letno poročilo družbe za leto
2000 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi Revizijsko
poročilo in revizijsko mnenje o računovodskih izkazih na dan 31. 12. 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se izguba iz leta
2000 v višini 23,634.000 SIT ne pokrije.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščenega revizorja za leto 2001 imenuje EOS Revizija d.o.o.
Ljubljana.
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članov nadzornega sveta družbe in predlog za imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev ter seznanitev
s članom nadzornega sveta predstavnikom
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da z 2. 10. 2001 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta družbe.
Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se v nadzorni svet namesto dosedanjih članov nadzornega sveta, ki
jim je prenehal mandat, za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev imenujeta:
– Darko Mastnak,
– Luka Tatič.
Skupščina se seznani, s članom, ki ga je
imenoval svet delavcev kot svojega predstavnika v nadzornem svetu družbe.
Mandat novo imenovanih članov nadzornega sveta je štiri leta in začne teči z dnem
izvolitve.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so najkasneje 10 dni pred sejo
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
in ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo družbe Kompas hoteli
Bled, d.d., Cankarjeva 2, 4260 Bled.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen o prvi točki, 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.
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Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom,
(drugi sklic). V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe na Bledu, Cankarjeva 2, vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Kompas hoteli Bled, d.d.,
uprava, Vlado Kovač
nadzorni svet, Franc Gajšek
Ob-54309
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska
1, sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine
GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d.,
v četrtek, 4. 10. 2001 ob 12.30 v sejni
sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalka glasov; skupščini
bo prisostvoval notar.
3. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta in revizijske družbe se poslovno poročilo
uprave za leto 2000 sprejme.
4. Sprejem odločitve o razporeditvi dobička za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi nadzornega sveta ostane dobiček
poslovnega leta 2000 v višini 1.473 tisoč
SIT nerazporejen.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 2001 imenuje revizorska
družba Audit, d.o.o., Murska Sobota.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna.
Delničarji, njihovi pooblaščeni in zakoniti
zastopniki morajo najkasneje 3 dni pred
skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo na
skupščini ter deponirati pooblastila pri upravi na sedežu družbe, Lendavska 1 v Murski
Soboti. Prijava je pravočasna, če prispe na
sedež družbe s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 1. 10. 2001.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak dan od 11. do 14. ure do zasedanja skupščine.

Št.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred sejo zaradi
vzpostavitve evidence.
Če skupščina ob določenem času ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13.30 z enakim dnevnim
redom, skupščina pa bo v tem primeru
sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.
GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d. –
uprava
Št. 15
Ob-54354
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri
Gorici, sklicuje uprava
5. sejo skupščine
delniške družbe Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo dne 2. 10. 2001 ob 13. uri, v
upravni stavbi družbe v Šempetru, Goriške
fronte 11, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Skupščina izvoli predsednika skupščine
in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog uprave: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2000 z mnenjem nadzornega sveta in
revizorskim poročilom Revizijske družbe
Podboršek, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokrivanju izgube.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog uprave: ugotovljena čista izguba družbe v poslovnem letu 2000, v višini
9,966.757,33 SIT, se pokriva na dan 1. 1.
2001. Za njeno pokritje se uporablja naslednje sestavine kapitala:
– iz rezerv 4,205.921,80 SIT,
– iz revalorizacije popravka zgoraj omenjenih rezerv 5,760.825,53 SIT.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta je: ugotovi se,
da s 27. 8. 2001 poteče mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delničarjev. Za nova člana nadzornega sveta se kot predstavnika delničarjev
za naslednje mandatno obdobje, od 3. 10.
2001 dalje, izvolita Peter Drusany in Lucijan
Čermelj.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizijske družbe za leto 2001.
Predlog nadzornega sveta je: za poslovno leto 2001 se imenuje Revizijska družba
Podboršek d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na voljo v tajništvu družbe vsak dan
med 11. in 13. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v prostor skupščine. Po-
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oblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti predloženo pisno pred pričetkom skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, na
mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic oglasijo v tajništvu družbe
15 minut pred pričetkom skupščine.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence pozivamo, da morajo svojo udeležbo pisno najaviti upravi družbe najmanj 3
dni pred sejo.
Kmetijstvo Vipava d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava - direktor
Ivan Vodopivec, univ. dipl. inž.
predsednik nadzornega sveta
Zoran Štrancar, inž. gradb.
Ob-54401
Na podlagi določila 283. in 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah, statuta
delniške družbe Morer, d.d. in sklepa nadzornega sveta z dne 12. 7. 2001 sklicujem
šesto redno sejo skupščine
delniške družbe Morer – proizvodnja
pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 8. 10. 2001, s
pričetkom ob 13. uri na sedežu družbe v
Izoli, Cesta v Pregavor 5 (sejna dvorana), z
naslednjim dnevnim redom:
1. Določitev notarja za sestavo notarskega zapisa in menovanje predsednika seje skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa šeste redne seje skupščine se določi notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska
ulica 14, za predsednika skupščine se imenuje Radovan Šuc, za preštevalki glasov se
imenujeta Tanja Ratoša in Alenka Kenk.
2. Sprejem letnega računovodskega poročila družbe za poslovno leto 2000.
Predlagani sklep: sprejme se letno računovodsko poročilo družbe za poslovno leto
2000, z mnenjem nadzornega sveta in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2000.
3. Odločanje o uporabi dobička iz leta
2000.
Predlagani sklep: čisti dobiček na podlagi bilance uspeha družbe na dan 31. 12.
2000 v znesku 1,172.000 SIT se razporedi
v rezerve za kritje izgube.
4. Odločanje o delnem kritju prenesene
izgube.
Predlagani sklep: prenesena izguba, ki
znaša na dan 31. 12. 2000 v višini
50,000.000 SIT in revalorizacija prenesene izgube v višini 6,644.000 SIT se krije v
skupnem znesku 33,128.000 SIT iz:
– oblikovanih namenskih sredstev rezerv
iz dobička leta 2000 za kritje izgube v znesku 1,172.000 SIT,
– sredstev rezerv na dan 31. 12. 2000 v
znesku 13,292.000 SIT,
– revalorizacijskega popravka rezerv
družbe na dan 31. 12. 2000 v znesku
18,872.000 SIT,
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tako da znaša nekriti del izgube v znesku
16,872.000 SIT, revalorizacijski popravek
izgube pa 6,644.000 SIT.
5. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2001.
Predlagani sklep: nadzorni svet predlaga skupščini delniške družbe, da za revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto
2001 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. management, consulting in revizija oziroma pooblaščenega revizorja Marjana Mahniča, univ. dipl. ek.
Čas zasedanja skupščine: šesta redna
seja skupščine delniške družbe je sklicana
za ponedeljek, dne 8. 10. 2001 s pričetkom ob 13. uri na sedežu družbe v Izoli,
cesta v Pregavor št. 5 (sejna dvorana). Če
ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za ponedeljek, dne 8. 10. 2001 ob 14. uri v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta od 12. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine.
Pogoji udeležbe na seji skupščine: šeste redna seje skupščine delniške družbe
Morer, d.d.. se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinški depotni družbi
(KDD), zakoniti zastopniki oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja - pravne osebe ali pooblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje
za pravočasno, če prispe na sedež družbe
najmanj 3 dni pred dnem skupščine, pri
čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradivo za šesto redno sejo
skupščine (zapisnik seje nadzornega sveta
z dne 15. 12. 2000) je vpogled na sedežu
družbe v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v
času od 7. 9. 2001 dalje vsak delovni dan
od 9. do 12. ure. Za informacije po telefonu
je številka 05/64-15-630; odgovorna oseba za dajanje podatkov je Vinko Šavle.
Morer Izola, d.d.,
direktor družbe
Vinko Šavle

Nasprotni predlog
Ob-54211
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe IMP TEN,
d.d., s sedežem v Ljubljani, Vojkova 58,
objavlja
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nasprotni predlog
delničarja Elko Maribor, d.o.o. s sedežem v Mariboru, Tržaška c. 23, k predlogu
sklepa pod točko 4. dnevnega reda skupščine družbe, sklicane za dne 10. 9. 2001
ob 10. uri.
V 4. točki dnevnega reda “Obravnava
odstopne izjave predsednice nadzornega
sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta” se predlaga naslednji sklep:
Dosedanji nadzorni svet se razreši in imenuje novi v naslednji sestavi:
– Mitrović Dušan,
– Palčec Aljaž,
– predstavnik delavcev Macedoni Bojan.
Obrazložitev:
274. člen Zakona o gospodarskih družbah določa pristojnosti nadzornega sveta.
Ena izmed osnovnih nalog nadzornega sveta je nadzorovanje vodenja poslov družbe.
Glede na poslovne rezultate družbe v letu
2000 in ugotovljene nepravilnosti bivšega
vodstva družbe, ki ga je imenoval dosedanji
nadzorni svet, večinski delničar meni, da
nadzorni svet svoje funkcije nadzora ni izvrševal v skladu z zakonom. Zato večinski
delničar podpira predlog nove uprave, da
predčasno razreši oziroma odpokliče dosedanji nadzorni svet in imenuje novega v predlagani sestavi.
IMP TEN, d.d.
direktor
Vladimir Palčec

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 4/2001
S-54234
To sodišče je s sklepom št. St 4/2001
z dne 31. 7. 2001 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Kanja podjetje za
projektiranje, inženiring, posredništvo
in trgovino Brege d.o.o., Brege 68, p.
Leskovec pri Krškem in njegovimi upniki
sprejeto na naroku dne 31. 7. 2001.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
1. razred – terjatve upnikov, na katere
prisilna poravnava ne vpliva (terjatve izločitvenih upnikov, ločitvenih upnikov in delavcev iz naslova plač v zadnjih treh mesecih pred začetkom postopka);
2. razred – terjatve upnikov, nastale
pred začetkom postopka prisilne poravnave, ki jih bodo upniki spremenili v poslovne deleže dolžnika pod pogojem, da
bo prisilna poravnava potrjena;
3. razred – terjatve upnikov, ki so nastale v času postopka prisilne poravnave
in jih bodo upniki spremenili v poslovne
deleže pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena;
4. razred – terjatve vseh ostalih upnikov, ki jih bo dolžnik poplačal v višini 20%
v enem letu od pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave z obrestmi v
višini temeljne obrestne mere.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 10. 8. 2001.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 8. 2001
St 4/2001-6
S-54235
Z dne 22. 8. 2001 se začne likvidacijski postopek nad dolžnikom Turistično
društvo Polana, Velika Polana 44/a.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi št.
10, Murska Sobota.
Upnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v roku 2 mesecev
po objavi likvidacijskega postopa.
Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
10. 12. 2001 ob 13. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.
Oklic o začetku likvidacijskega postopa je bil 22. 8. 2001 nabit na oglasno
desko sodišča. Pravne posledice začetka
likvidacijskega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku likvidacijskega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2001
St 25/2001
S-54266
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 25/2001 sklep z dne
22. 8. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Slatenšek Francem s.p., Montaža kleparskih del, Zgornji Gabernik 13, Podplat, se začne in takoj zaključi, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava tega sklepa na
oglasni deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko
upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi
tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Slatenšek
Franca s.p., Montaža kleparskih del,
Zgornji Gabernik 13, Podplat, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 8. 2001
St 67/2001
S-54336
To sodišče je s sklepom St 67/2001 z
dne 22. 8. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeni inženiring,
Ivič Ivan, s.p., Grčarice 36a, Dolenja
vas, EMŠO 2805950500242 ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra podjetnikov pri
DURS.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2001
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
AVTOPREVOZNIŠTVO
DRUŽOVEC
FRANC s.p., Ivanjski Vrh 12, Cerkvenjak,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino AVTOPREVOZNIŠTVO Franc DRUŽOVEC,
s.p. Ivanjski Vrh 12, 2236 Cerkvenjak telefon: (062) 734-025. gnx-64352
BANKA SOCIETE, Trg republike 3,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike s premerom 3,5 cm z napisom Banka societe
generale d.d. Ljubljana in številka 5.
gnr-64329
KATKO KADUNC & CO. d.n.o., Krivec
3, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z vsebino: KATKO KADUNC & CO d.n.o.
STORITVENO PODJETJE LJUBLJANA
KRIVEC 3. gnb-63845
Kršmanc Karin, Štembalova 7, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, zunanjost sive barve, z vsebino MM SHOPING
d.o.o.
Ljubljana,
Štembalova
7.
gnt-64052
Kršmanc Karin, Štembalova 7, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, zunanjost modre barve, z vsebino MM SHOPING d.o.o. uvoz, izvoz, posredovanje
Štembalova 7, Ljubljana. gns-64053
Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
Boris Kous, dr. med., spec. ginek. in porodništva. Ob-54426
VEPLAS d.d., Štrbenkova 1, Velenje,
štampiljko pravokotne oblike, velikosti 32
mm x 16 mm, z evidenčno št. 6 in vsebino: VEPLAS (logotip družbe), VEPLAS,
d.d., Štrbenkova 1, 3320 Velenje, SLOVENIJA. gnu-64430
Viro d.o.o., Žigonova 31, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
dimenzije 3,4 x 1,1 cm, z napisom VIRO
d.o.o. LJUBLJANA, ŽIGONOVA 31, tel.
061/579-103. Ob-54275
Viro Pakirni stroji, Damjan Rotter s.p.,
Žigonova 31, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, dimenzije 3,9 x
1,5 cm, z logotipom podjetja in napisom
VIRO PAKIRNI STROJI ROTTER D. s.p.
Žigonova 31, LJUBLJANA. Ob-54276

Priglasitveni list
Alić Kasim, Cesta dveh cesarjev
108/h, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 057040/3589/01-38/1996.
gnv-64104
Andromanko Matjaž, Prepolje 3/a,
Starše, priglasitveni list, opravilna št.
064-4286/95, izdan dne 20. 1. 1997.
gne-64267
AVTOPREVOZNIŠTVO VODIČAR MARJAN s.p., Šmartinska cesta 254, Ljublja-

Št.

na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035191/0105/02-36/2000, izdana dne
4. 5. 2000. gnn-63987
Burica Janez s.p., Šmartinska cesta
199, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 035390/0391/00-36/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gne-64442
Dolinšek Anton, Orlova 18, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št.
28-0475/94, izdan dne 11. 5. 1994.
gnc-64069
Fidler Slavko, Cesta Kozjanskega
odreda 46, Šentjur, priglasitveni list, opravilna št. 52-454/94, izdan dne 20. 9.
1994 pri DU Celje, izpostava Šentjur pri
Celju. gnt-64277
Jerkič Jure, Zg. Kungota 14/n, Zgornja Kungota, priglasitveni list, opravilna št.
065-0175/94, izdan dne 6. 7. 1994.
gng-64144
Kramar Dušanka s.p., Gosposvetska
cesta 49, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1821/94, izdan dne 2. 6.
1999. gni-64313
Lavrih Igor, Polje pri Vodicah 30/b,
Vodice, priglasitveni list, opravilna št.
27-1137/94, matična št. 5410637, izdan dne 27. 6. 1994. gnw-64449
Lenček Mihael, Železniška cesta 4,
Domžale, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 001392/0393/00-16/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnr-64504
LUBRICANTS COMMERCE d.o.o., Ledine 8, Kranjska Gora, obrtno dovoljenje,
št. 075771/1681/01-24/2000 – reprezentativno obrtno dovoljenje za nosilko
obrtne dejavnosti Loparnik Melito, izdano
dne 13. 11. 2000. gnd-64472
Merkač Vinko, Trg svobode 18, Ravne
na Koroškem, priglasitveni list, opravilna
št. 45-379/94, izdan dne 1. 1. 1995.
gnj-63812
Oručević Elvis, Groharjeva 20, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št.
15-1302/98, izdan dne 26. 11. 1999.
gnp-64335
Pernovš Vera, Mladinska 6, Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-1207/94,
izdan dne 28. 2. 1994. gnb-64145
Podvršček Zvezdana, Snežeče 2/a,
Dobrovo v Brdih, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 003238/0661/00-47/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnv-64300
Popit Andrej, Likozarjeva 1/a, Kranj, priglasitveni list, opravilna št. 18-1093/94,
izdan dne 2.12.1996. gnh-63814
Razinger Boris s.p., Cesta Franceta
Prešerna 38, Jesenice, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
024243/1017/00-24/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gno-63932
Ropoša Branko, Chengdujska cesta 4,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036309/1735/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnm-63834
Smrekar Alenka, Šegova 80, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0283-94, izdan dne 16. 4. 1994.
gni-63813
Tomazin Marjan s.p., Šukljetova 7, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1321-94, izdan dne 8. 7. 1994.
gnt-63802
Toplak Roman, Norberta Vebra 13, Ruše, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
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043909/0461/01-78/1995, izdana dne
4. 4. 1997. gnv-64175
TOPPS D.O.O., Senožeti 30, Dol pri
Ljubljani, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 029290/2915/02-36/2000, izdana
dne 31. 1. 2000. gnd-63893
Vidovič Ivan, Velika Varnica 32, Zgornji Leskovec, obrtno dovoljenje, št.
046220/1502/00-52/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnf-63816
Vrtačič Andrej s.p., Fortunata Berganta 3, Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 041172/0945/00-25/1995.
gns-64303
Zovko Vladimir, Stari trg 1, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028802/0600/00-35/1995 in obrtno dovoljenje, izdana dne 6.3.1995. gne-64092
Župančič Marijan, Lokve 74, Črnomelj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015267/0049/00-15/1995. gnx-63798

Potne listine
Abrazvoić Elvedin, Trg 4. julija 11, Dravograd, potni list, št. BA 713068, izdala
UE Dravograd. gnw-64003
Apšner Gorazd, Cesta Simona Blatnika 10, Velenje, potni list, št. BA 675174.
gnm-64409
Artiček Boštjan, Gorica pri Slivnici 72,
Gorica pri Slivnici, potni list, št. BA
640754. gnm-64009
Bahč Damjan, Polzela 205/a, Polzela,
potni list, št. BA 872136. gng-64390
Bajrić Salih, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 706760, izdala UE Ljubljana. gni-64263
Berko Zora, Trčova 92, Maribor, potni
list, št. BA 20654. gnk-64086
Bilajac Edin, Opekarniška 8, Celje,
potni list, št. BA 780619. gni-64438
Bitič Sara, Cankarjeva 24, Nova Gorica, potni list, št. AA 984678, izdala UE
Nova Gorica. gnp-64206
Bizant Klemen, Žlebe 3/b, Medvode,
potni list, št. BA 797890. gnq-64155
Bošnjak Pavle, Zaloška 281, Ljubljana, potni list, št. BA 415488, izdala UE
Ljubljana. gnh-63889
Cankar Robert, Lepi pot 16, Ljubljana,
potni list, št. BA 898158, izdala UE Ljubljana. gnw-64249
Čanak Vladimir, Zvirče 45, Tržič, potni
list, št. BA 394881. gnz-64346
Debevc Miha, Ulica Borisa Kidriča 8,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
102366, izdala UE Nova Gorica.
gnf-64066
Divović Slaviša, Medvedova cesta 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 901927, izdala UE Ljubljana. gnx-64181
Djurković Adem, Kokrški breg 3, Kranj,
potni list, št. BA 985722. gnc-64344
Dobnik Ernest, Vrazova ulica 52, Maribor, potni list, št. BA 371468. gnp-64081
Draganić Mira, Hladilniška pot 26/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 876888, izdala UE Ljubljana. gnh-64239
Drašković Petra, Martinčeva ulica 42,
Ljubljana, potni list, št. BA 950219, izdala UE Ljubljana. gnn-63833
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Emeršič Dušan, Formin 15/a, Gorišnica, potni list, št. BA 607353. gng-64190
Faganel Matej, Kromberg, Breg 1/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 117031, izdala UE Nova Gorica.
gnv-64200
Ferenčič Gojmir Jožef, Gestrinova ulica 4, Ljubljana, potni list, št. AA 598858,
izdala UE Ljubljana. gnm-64334
Galjot Branko, Klanec 39, Komenda,
potni list, št. AA 46510, izdala UE Kamnik. gng-64090
Gazič Majda, Nova vas nad Dragonjo
49, Sečovlje – Sicciole, maloobmejno
prepustnico, št. AI 160977, izdala UE Piran. gnj-64362
Gerjevič Hermina, Arnovo selo 64/a,
Artiče, potni list, št. AA 929185.
gno-64232
Golob Andrej, Neblo 31, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. BA 510971, izdala
UE Nova Gorica. gny-63872
Gradišnik Aleš, Javornik 26, Štore,
potni list, št. BA 780270. gny-64222
Gradišnik Anton, Slivnica pri Mariboru,
Mariborska 1, Orehova vas, potni list, št.
P 12905. gnf-64391
Gradišnik Seidler Astrid, Slivnica pri
Mariboru, Mariborska cesta 1, Orehova
vas, potni list, št. AA 241325. gne-64142
Grnjak Tina, Legen 193, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 697997, izdala UE
Slovenj Gradec. gnn-63883
Guštin Evgen, Breznica 28/b, Žirovnica, maloobmejno prepustnico, št. AI
129566, izdala UE Jesenice. gnk-64011
Gutman Peter, Stantetova 6, Velenje,
potni list, št. BA 871674. gnz-64271
Hafner Vanja Marija, Malnarjeva ulica
52, Ljubljana, potni list, št. BA 44918,
izdala UE Ljubljana. gny-64247
Himmelreich Saša, Vojkova ulica 3,
Celje, potni list, št. BA 825600.
gnf-64341
Hrovat Bogdan, Krnica 4, Zgornje Gorje, potni list, št. AA 957002. gnf-64366
Humar Angela, Trnovski pristan 8, Ljubljana, potni list, št. AA 535228, izdala UE
Ljubljana. gnf-64516
Janežič Jadranka, Na zelenici 6, Prebold, potni list, št. BA 303625.
gnh-64214
Jerovšek Edita, Križna cesta 26, Hoče, potni list, št. BA 57135. gnz-64371
Just Snježana, Ulica 5. prekomorske
18, Ptuj, potni list, št. BA 729342, izdala
UE Ptuj. gne-64317
Kastelic Maja, Salllaumines 9/a, Trbovlje, potni list, št. CA 31504, izdala UE
Trbovlje. gng-63865
Kastelic Tomaž, Draga 43, Ljubljana,
potni list, št. AA 589480, izdala UE Ljubljana. gnh-64114
Keber Vidko, Na otoku 3, Celje, potni
list, št. BA 237971. gnc-64019
Kerić Maja, Vidalijeva ulica 11, Piran –
Pirano, potni list, št. BA 913253, izdala
UE Piran. gnb-63870
Klobučar Mihec, Kopališka ulica 22,
Slovenj Gradec, potni list, št. BA 583464,
izdala UE Slovenj Gradec. gno-63882
Knafeljc Igor, Savlje 39, Ljubljana, potni list, št. AA 319153, izdala UE Ljubljana. gnb-64445

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kontrec Štefan, Černelavci, Gorička
104, Murska Sobota, potni list, št. BA
221148, izdala UE Murska Sobota.
gny-63972
Korošec Damijan, Bakovniška 13,
Kamnik, potni list, št. CA 5143, izdala UE
Kamnik. gnt-64227
Kreslin Klaudija, Kapca 43, Lendava –
Lendva, potni list, št. BA 815717, izdala
UE Lendava. gnv-64375
Krevs Uroš, Legen 146/d, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potni list, št. P 115311.
gnt-64356
Lah Sandi, Valvasorjeva 54, Maribor,
potni list, št. BA 943747. gni-64213
Lapajne Marijan, Študentovska 13, Idrija, potni list, št. AA 746916. gnt-64077
Lebar Jožef, Zgornje Izlake 12, Izlake,
potni list, št. AA 090855. gnw-64074
Ličen Metod, Branik 126, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 86933, izdala UE Nova Gorica. gnv-63875
Macarol Kristina, Vrtojba, Pod Lazami
68, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
711945, izdala UE Nova Gorica.
gnq-64080
Markežič Magdalena, Vinjole 43, Portorož – Portorose, potni list, št. BA
913431, izdala UE Piran. gnl-63885
Matijaš Zvonko, Klanska 19, Medvode, potni list, št. BA 861400, izdala UE
Ljubljana. gno-64257
Meden Uroš, Ulica bratov Učakar,
Ljubljana, potni list, št. BA 315793, izdala UE Ljubljana. gne-63817
Medved Saška, Škrjanče 12, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 597214, izdala
UE Grosuplje. gnc-64194
Mikić Dragomir, Tomačevo 49, Ljubljana, potni list, št. BA 841118, izdala UE
Ljubljana. gno-63807
Mlaker Andraž, Lipoglav 68, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. BA 750880, izdala UE Slovenske Konjice. gnr-64004
Mujakić Elvisa, Janševa 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 886448, izdala UE Ljubljana. gnm-63809
Mujakić Husein, Janševa 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 678246, izdala UE Ljubljana. gnn-63808
Mukić Ahmed, Gregorčičeva ulica 40,
Piran – Pirano, potni list, št. AA 500154,
izdala UE Piran. gnt-63877
Nemec Anja, Bilje 137/b, Renče, potni list, št. BA 810415, izdala UE Nova
Gorica. gnl-64460
Nikolić Jan, Kumrovška 13, Ljubljana,
potni list, št. AA 674964, izdala UE Ljubljana. gno-63857
Ocepek Iztok, Koseskega 51, Maribor,
potni list, št. BA 787956. gnj-64112
Okoren Danijel, Pokljukarjeva 10, Ljubljana, potni list, št. AA 244495, izdala UE
Ljubljana. gnz-64096
Pagon Dejan, Celjska 2, Ljubljana, potni list, št. BA 287597, izdala UE Ljubljana. gnm-64234
Pandžić Derviš, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 110479, izdala UE Ljubljana. gny-64522
Pavlovec Damjan, Špruha 4, Trzin, potni list, št. AA 459205, izdala UE Domžale. gnj-64212

Perhač Robert, Postružnikova 3, Ljutomer, potni list, št. BA 449758, izdala
UE Ljutomer. gnw-64199
Peroša Evgen, Šlandrova 15, Velenje,
potni list, št. AA 237898. gnc-63919
Petje Janez, Cesta ob Barju 44, Škofljica, potni list, št. AA 819050, izdala UE
Ljubljana. gnp-64260
Petovar Andrej, Pirče 1, Kočevje, potni list, št. BA 585192, izdala UE Kočevje.
gns-64253
Pleško Janko, Pod vinogradi 12, Straža, potni list, št. BA 849832. gny-64197
Popovič Marinka, Ljubljanska cesta 62,
Celje, potni list, št. BA 897208.
gnd-64218
Prdan Robert, Golnik 6, Golnik, potni
list, št. BA 501546. gny-64372
Prevec Berto, Rožnik 10, Stari trg pri
Ložu, potni list, št. BA 214574.
gnw-64224
Primožič Ivan, Čežarji, Cesta I. Istrske
brigade 96, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 55691, izdala UE Koper. gny-63897
Pušnik Robert, Fala 18, Selnica ob
Dravi, potni list, št. BA 697252.
gne-64217
Radiković Josip, Cesta v Celje 10,
Škofja vas, potni list, št. BA 660988.
gne-63967
Radisavljević Ratko, Slovenska ulica 5,
Murska Sobota, potni list, št. BA 167681.
gnh-64339
Rajh Matjaž, Smrekarjeva 22, Ljubljana, potni list, št. AA 62421, izdala UE
Ljubljana. gnc-64119
Rener Lilijana, Pri vodnjaku 5, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 48044, izdala UE Koper. gnz-64071
Ribić Slavica, Beblerjev trg 11, Ljubljana, potni list, št. BA 313847, izdala UE
Ljubljana. gnt-64002
Ritonja Tanja, Pokopališka ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 596926, izdala
UE Ljubljana. gnn-63858
Sakelšek Tomo, Šolska ulica 12, Maribor, potni list, št. BA 692840. gnc-64319
Sever Samo, Stepani 12, Črni Kal, potni list, št. AA 484790. gne-64342
Skok Milan, Posavskega ulica 24,
Ljubljana, potni list, št. BA 248512, izdala UE Ljubljana. gnh-63989
Slamnik Barbara, Cesta maršala Tita
1/a, Jesenice, potni list, št. AA 196257,
izdala UE Jesenice. gnc-63969
Sotlar Radivoj, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, potni list, št. AA 693304, izdala
UE Domžale. gno-64457
Sušnik Helena, Glavarstvo 18, Prevalje, potni list, št. BA 584280, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnd-64468
Šantl Franja, Kremžarjeva ulica 4, Ljubljana, potni list, št. BA 412041, izdala UE
Ljubljana. gny-64047
Ščernjavič Marijan, Aškerčeva ulica
1/a, Murska Sobota, potni list, št. BA
586491, izdala UE Murska Sobota.
gnc-64244
Šešerko Gregor, Vrbno 34/b, Šentjur,
potni list, št. BA 640995. gnr-63904
Šetina Radovan, Vošnjakova 29, Maribor, potni list, št. AA 809990. gno-64082
Šili Andjelko, Kidričeva cesta 44, Velenje, potni list, št. AA 89225. gnr-64404

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Šimenc Mirko, Kranjska 4/a, Kamnik,
potni list, št. AA 955355, izdala UE Kamnik. gnp-64506
Šinkovec Milena, Kranjska 4/a, Kamnik, potni list, št. AA 955111, izdala UE
Kamnik. gnq-64505
Šiška Mladen, Goliev trg 10, Trebnje,
potni list, št. BA 904824, izdala UE Trebnje. gny-63847
Škrijelj Amir, Črna pri Kamniku 15,
Kamnik, potni list, št. BA 968848, izdala
UE Kamnik. gnz-63996
Štrukelj Zdenka, Tovarniška cesta 3/a,
Ajdovščina, potni list, št. AA 381983, izdala UE Ajdovščina. gnu-64076
Tasić Dejan, Cesta španskih borcev
73, Ljubljana, potni list, št. BA 521406,
izdala UE Ljubljana. gns-64503
Tomc Bojan, Agrarne reforme 24, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 108217, izdala UE Koper.
gnl-64185
Tominec Katja, Gorjansko 12, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 146206,
izdala UE Sežana. gnx-64273
Trivundža Miroslav, Pševska cesta 54,
Kranj, potni list, št. CA 015809, izdala
UE Kranj. gnq-64005
Utroša Mojca, Trg svobode 10, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 994237, izdala
UE Gornja Radgona. gnw-64399
Vidovič Blaznik Jelka, Šentilj pod Turjakom 63, Mislinja, potni list, št. BA
132589, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-63884
Zavnik Simon, Jeršice 1, Postojna, potni list, št. AA 003792, izdala UE Postojna. gnv-64225
Zavolovšek Cvetka, Loke pri Mozirju
10/b, Mozirje, potni list, št. AA 545916,
izdala UE Mozirje. gnx-64023
Zelenko Ivan, Lackova cesta 177, Limbuš, potni list, št. AA 21887. gnz-64396
Zukanović Edhem, Polje, Cesta VI/28,
Ljubljana, potni list, št. AA 587380, izdala
UE Ljubljana. gnx-64102
Zupan Vojko, Na Roje 3, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. AA 474425, izdala UE
Litija. gnw-64149
Živec Martina, Šempas 25, Šempas,
potni list, št. BA 867124, izdala UE Nova
Gorica. gnl-64210
Žižek Suzana, Dolina 4, Puconci, potni list, št. BA 622265, izdala UE Murska
Sobota. gnz-63971
Žvab Andrej, Dolenja vas pri Črnomlju
2, Črnomelj, potni list, št. AA 486551,
izdala UE Črnomelj. gnp-64231

Osebne izkaznice
Ahlin Tina, Cikava 19, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 273153. gnh-64189
Ajlec Denis, Stojnci 137/a, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
352239.
gnu-64476
Arbeiter Zvonko, Šercerjeva 7, Velenje, osebno izkaznico, št. 192053.
gno-64032
Augustinčič Janez, Polje pri Bistrici 15,
Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št.
735043. gnz-64021

Št.

Avsenik Tamara, Zbilje 73, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
805542.
gnn-64433
Babić Drago, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83176.
gnd-63843
Babić Marinko, Liminjanska 65, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
111818. gng-64065
Bastl Marko, Spodnja Rečica 64, Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
636312. gnn-64333
Bašnec Barbara, Starše 79/e, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
364044.
gny-64072
Batagelj Tanja, Podgrič 4, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
337547.
gni-64363
Batič Irenej, Šempas 165/a, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
730639.
gnt-64202
Battelino Tadej, Malnarjeva 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 136954.
gnd-64268
Bešter Turk Marija, Roblekovo naselje
11, Radovljica, osebno izkaznico, št.
562842. gnf-64191
Blatnik Marjan, Preglov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 803761.
gnq-64355
Bobič Slavka, Žigonova ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 636508.
gnf-63991
Bogataj Kržan Nadislava, Srednja vas
167, Šenčur, osebno izkaznico, št.
179953. gnt-64377
Botonjić Letica, Kardeljeva ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 459862.
gnx-64498
Božić Slaviša, Polje 348, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
211664.
gnm-64459
Carmona Quintina, Smetanova ulica
27, Maribor, osebno izkaznico, št.
376107. gng-64140
Cerar Rok, Študljanska 32, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
843972.
gnd-64043
Černe Fedor, Resljeva cesta 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55287.
gnb-64270
Čipak Marko, Mencingerjeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 729557.
gnd-64493
Čuček Emil, Sp. Voličina 76, Voličina,
osebno
izkaznico,
št.
739472.
gnk-64186
Čuček Sonja, Kajuhava 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
105179.
gni-64013
Debeljak Martin, Krekova 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 19339 – osebna izkaznica za tujca. gng-64015
Delopst Cirila, Šalek 95, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
381293.
gnp-64406
Drobinc Marija, Topniška 70, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 28418.
gnu-63826
Erčulj Alenka, Gabrje pri Stični 30/a,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
241059. gnm-64159
Ferenac Elvis, Kvedrova 3, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
799868. gnq-64209
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Fras Jasmina, Ulica svobode 83, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 299343.
gns-63878
Furlan Božena, Šolska pot 6, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
686947.
gnh-64039
Gabrijelčič Urška, Ložice 59, Anhovo,
osebno
izkaznico,
št.
161041.
gnh-64064
Glogovšek Marija Vanda, Ulica Josipa
Priola 2, Maribor, osebno izkaznico, št.
83730. gnf-64016
Godec Avgust, Jesenice 38, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
503244. gnr-64079
Gomboši Jožef, Slomškova 45, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
782331. gnl-64360
Gorjup Polonca, Vegova 30, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
201332.
gnv-64500
Grčar Barbara, Groharjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 115812.
gnp-63985
Grčar Nataša, Koprska 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
101015.
gnl-63810
Grilj Andreja, Košana 8, Košana, osebno izkaznico, št. 592079. gnn-64008
Grum Andrej, Ulica Pohorskega bataljona 139/b, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 114836. gni-64238
Habič Marija, Verovškova 41, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 88354.
gnu-64151
Halužan Boštjan, Pesnica 37, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 549100.
m-1540
Hernah Herman, Mariborska cesta
77/a, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 160552. gnd-64393
Hlebec Peter, Podzemelj 8/a, Gradac,
osebno
izkaznico,
št.
487789.
gnc-63894
Hočevar Andrej, Hinje 24, Hinje, osebno izkaznico, št. 332565. gnd-64343
Hrovatin Magdalena, Milana Spasiča
14, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 602160. gns-64203
Hvala Dušan, Na Gmajni 68, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
371919.
gng-64115
Hvalec Marija, Postružnikova 1, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 664550.
gnk-64361
Ivačič Monika, Presladol 10, Brestanica, osebno izkaznico, št. 908456.
gno-64007
Jauk Danilo, Trate 35, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 444545. m-1518
Jemc Tomaž, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
442763.
gnb-64295
Jež Martina, Zabretova ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 126622.
gni-64463
Juhart Manica, Kidričeva 2, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
859152.
gnr-64229
Jurčič Nina, Cankarjeva 7, Dob, osebno izkaznico, št. 264481. gnu-64501
Kapušar Klavdija, Vrečkova 4, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
325624.
gns-64028
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Keber Vidko, Na otoku 3, Celje, osebno izkaznico, št. 190968. gnd-64018
Kikelj Rada, Kvedrova 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
941580.
gno-64507
Kirbiš Aleš, Šikole 34, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
399008.
gnb-63895
Klemenčič Simona, Zg. Hudinja 18/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 548445.
gnj-64087
Klepac Danijel, Videm 2/a, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
659868.
gnk-63886
Klun Alenka, Bukovica 6, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
282311.
gne-64492
Koblanc Antonija, Podgora 32, Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
521061. gnn-64408
Kocijančič Gregor, Ob potoku 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182270.
gnw-64049
Koren Damijan, Budanje 2/h, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
601187.
gnp-63881
Koritnik Matjaž, Cigaletova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 953793.
gng-63890
Kosi Miroslava, Kuršinci 22, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 611878.
gnx-64198
Košir Gregor, Rakitna 114, Preserje,
osebno izkaznico, št. 3371. gnk-64486
Kotar Jožefa, Ilirska 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
147594.
gnc-64169
Kovač Andrejka, Šmiklavž pri Škofji vasi 15, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
488155. gnm-63909
Kovačič Marija, Ulica Frana Kovačiča
13, Maribor, osebno izkaznico, št.
290863. gni-64388
Krajnčan Jernej, Žabljek 37/b, Laporje, osebno izkaznico, št. 347447.
gnb-63970
Kramar Danica, Zikova 6, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
674254.
gnf-64466
Kranjc Mihael, Bistra 6, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 780260.
gnr-63879
Kranjc Sonja, Drakovci 4, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št. 155729.
gnf-63866
Krapež Bojan, Cesta na Loko 16, Tržič, osebno izkaznico, št. 493963.
gng-64369
Krašovec Vincencij, Na Zelenici 4, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 362222.
gnn-64058
Kristančič Tamara, Ivana Suliča 10/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 848585. gnh-64464
Križanič Miroslav, Češka ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 403737.
gnn-64083
Križman Alojzija, Perkova 16/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 708346.
gnu-64051
Kunej Peter, Breg 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 476552. gnq-64105
Lavrenčič Jožefa, Vegova 16, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 53959.
gnt-64477
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Leben Martina, Maroltova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 881431.
gnf-63891
Lekan Tadej, Kuželjevec 13, Zagradec, osebno izkaznico, št. 100635.
gne-63892
Lešnik Luka, Pod kostanji 22, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
445525.
gnn-64483
Lipotnik Marija, Ulica Bibe Rocka 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 415153.
gnp-64139
Lorbek Tanja, Goričak 36, Zavrč,
osebno
izkaznico,
št.
796336.
gnu-64201
Luštrek Marko, Bergantova cesta 14,
Medvode, osebno izkaznico, št. 50072.
gni-63863
Marinko Sabina, Rimska cesta 26, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
420845. gnw-63924
Marković Davor, Jurčičeva 1, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
806710. gnd-64368
Matkovič Rolando, Prešernova 30,
Domžale, osebno izkaznico, št. 14132.
gnu-63876
Medved Marija, Na Jelovcu 24, Bresternica, osebno izkaznico, št. 408568.
gnq-63905
Mijailović Milomir, Makedonska 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. AH 19302
– osebna izkaznica za tujca. gnk-63911
Misja Gizela, Ulica heroja Mohorja 4,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
554839. gnc-64219
Muršec Franc, Pernica 44, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
512323.
gnl-64385
Novak Mirko, Ragovska 9, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 688171.
gne-63867
Omahen Andrej, Ob Grosupeljščici
14/a, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
564206. gnt-64152
Omahen Boris, Veliko Mlačevo 20,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 930934.
gnz-64221
Omejec Alojzija, Cesta komandanta
Staneta 32, Medvode, osebno izkaznico,
št. 72559. gnr-64429
Otrin Borut, Pot na Gradišče 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 494933.
gnx-64473
Padežnik Primož, Škalce 3/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
353731. gny-63922
Pahor Tihomil, Kostanjevica na Krasu
4, Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico, št. 142997. gnj-64187
Palalić Karin, Ulica Staneta Severja 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 245262.
gnl-64110
Perak Dominko, Rudarska 5, Kisovec,
osebno
izkaznico,
št.
859596.
gne-64467
Permoser Boštjan, Aškerčeva 2, Krško, osebno izkaznico, št. 799835.
gnh-63914
Pernič Elda, Šmarje 58/a, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
808286.
gny-64347
Pintar Rudolf, Jerebova 3/a, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 345489.
gnn-64358

Pirh Jure, Gorenja vas 46, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 796623.
gnb-64345
Plahutnik Miran, Ig 445, Ig, osebno
izkaznico, št. 806861. gnk-64261
Planinc Ervin, Prapreče 15, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
308563.
gnq-64205
Pleško Janko, Pod vinogradi 12, Straža, osebno izkaznico, št. 353543.
gnz-64196
Pogačnik Boštjan, Visoko 3/a, Visoko,
osebno
izkaznico,
št.
203654.
gnu-64480
Prislan Andreja, Ob Rimski nekropoli
5, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 249895. gnw-63899
Prša Milan, Robindvor 15, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
659538.
gnh-63964
Prša Milena, Robindvor 15, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
659516.
gng-63965
Radovanović Dragoslav, Ferberjeva 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255414.
gnv-64250
Radulovič Branko, Štihova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 116071.
gnf-64266
Rajić Igor, Žaucerjeva ulica 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 799147.
gnq-64405
Retelj Marija, Smrečnikova 30, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 609934.
gnw-64349
Romih Vojko, Žiče 48/a, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 174171.
gnn-64383
Rostočil Nina, Smrečnikova 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 261911.
gnn-64208
Rošić Teja, Jakčeva 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
242959.
gnd-64518
Rudolf Gregor, Spodnji trg 26, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 636233.
gnq-64230
Sekulovski Kosta, Mestne njive 3, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 880291.
gnx-64073
Skok Marko, Dobrina 13, Žetale, osebno izkaznico, št. 409523. gnc-63869
Smej Katarina, Ulica Štefana Kovača
32, Odranci, osebno izkaznico, št.
260525. gnv-64029
Smole Miha, Vrh 30, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 405365.
gnh-64014
Srhoj Juraj, Vodnikova 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 330836. gne-64067
Starič Tomaž, Mrzla luža 8, Velika Loka, osebno izkaznico, št. 269963.
gnj-64062
Strnad Bojana, Cesta 9, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 829135.
gnp-63831
Strohmaier Edita, Ljubljanska cesta
15, Celje, osebno izkaznico, št. 248360.
gng-64340
Šajtegel Daniel, Vodovnikova ulica
3/a, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 920999. gns-64403
Štefančič Goran, Ul. XIV. divizije 56,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
49540. gnv-64479
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Štumberger Slavko, Za Kalvarijo 122,
Maribor, osebno izkaznico, št. 484502.
gnl-64410
Turk Marjan, Ulica Ivana Turšiča 1, Sežana, osebno izkaznico, št. 415346.
gnn-63908
Turk Mirko, Kidričeva 48, Trzin, osebno izkaznico, št. 584299. gnq-64255
Ulbin Andrej, Dogoše, Dupleška cesta
241, Maribor, osebno izkaznico, št.
776770. gno-63907
Vehovec Sašo, Drtija 3, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
814695.
gne-64242
Vidmar Zvezdan, Deskle, Ul. talcev 12,
Anhovo, osebno izkaznico, št. 290723.
gni-64188
Vodopivec Majda, Mohorini 40, Renče, osebno izkaznico, št. 193629.
gnq-63880
Volk Stanislav, Prilipe 12, Brežice,
osebno izkaznico, št. 77225. gnj-63912
Vuk Primož, Anžurjeva 14/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2625.
gnv-64150
Vukina Elza, Ulica 28. maja 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546169.
gnq-63830
Vukovič Marija, Linhartova 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
403452.
gnj-64012
Zavec Veselko, Betnavska 112, Maribor, osebno izkaznico, št. 913227.
m-1536
Zera Andrijano, Stantetova 16, Velenje, osebno izkaznico, št. 302634.
gnu-64226
Zrinski Aleksander, Gogalova ulica 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. AA 925328.
gny-64272
Zupan Hugo, Resljeva 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 84547. gng-64440
Zupančič Polona, Scopolijeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 478235.
gnx-64323

Vozniška dovoljenja
Alagić Branko, Pod vrhom 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 16364, reg. št. 6735, izdala UE Maribor. m-1525
Avbelj Aleš, Imovica 5, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1147035, reg. št. 31788, izdala UE Domžale. gnw-64524
Avsenik Tamara, Zbilje 73, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488170, reg. št. 175427, izdala UE
Ljubljana. gno-64432
Bajlovič Željko, Pivška 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10202, izdala UE Postojna. gnp-63856
Balog Anja, Keleminova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379429, reg. št. 117324, izdala UE Maribor. m-1523
Bandur Ivan, Starše 45, Starše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1332227,
reg. št. 116644, izdala UE Maribor.
m-1506

Št.

Batagelj Tanja, Podgrič 4, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1426534, reg. št. 15419, izdala UE Ajdovščina. gnh-64364
Benko Janez, Prosečka vas 41, Mačkovci, vozniško dovoljenje, reg. št.
33725. gnx-64173
Bernik Uroš, Puštal 146, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28576, izdala UE Škofja Loka. gnx-63873
Bitenc Maja, Sostrska cesta 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418070, reg. št. 236613, izdala
UE Ljubljana. gnt-64327
Bizjak Boris, Cesta na grad 56/a, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 985637,
reg. št. 32324. gnw-64274
Blatnik Marjan, Preglov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 39873, reg. št. 13836, izdala UE Grosuplje. gnr-64354
Bobič Anton, Škocjan 74, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
21776, izdala UE Novo mesto.
gnx-64048
Bobič Slavka, Žigonova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 631568, reg. št. 74037, izdala UE
Ljubljana. gng-63990
Borin Maja, Koroška ulica 35, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435991, reg. št. 9497, izdala UE Ruše.
m-1529
Borštnar Anita, Most 9, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384343, izdala UE Trebnje. gnl-64235
Botonjić Letica, Kardeljeva ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515725, reg. št. 135948, izdala UE
Ljubljana. gny-64497
Brumen Vojka, Pokopališka cesta 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17610. gnt-63927
Brunec Metka, Kolodvorska 3, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10719, izdala UE Ljutomer. gnf-64416
Cajnko Javornik Vitomira, Cesta v Rožno dolino 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 971629, reg. št.
120179, izdala UE Ljubljana. gnu-64351
Cesar Mojca, Šegova ulica 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26302, izdala UE Novo mesto.
gnc-64469
Časar Bojan, Vidonci 105, Grad, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 34854.
gnv-64100
Černe Fedor, Resljeva cesta 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 596879, reg. št. 73479, izdala UE
Ljubljana. gnc-64269
Černjak Anton, Društvena ulica 2, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 68/2001.
gnn-64108
Čotar Jože, Šmarje 100, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10095. gnb-64320
Delopst Cirila, Šalek 95, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 107365,
reg. št. 21729, izdala UE Velenje.
gnj-64412
Dobovšek Roman, Slavka Gruma 18,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8398. gne-64117
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Dolšina Ivanka, Lanišče 16, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097551, reg. št. 147938, izdala UE
Ljubljana. gny-63797
Domadenik Pavel, Selo pri Zagorju
35/a, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1457435, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnu-64401
Dovič Robert, Mestni trg 9, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1270893, reg. št. 5486, izdala UE Metlika. gnk-63861
Drobnič Olga, Mala vas pri Grosupljem
1/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 189575, reg. št. 879, izdala
UE Grosuplje. gnv-64050
Druzovič Anita, Ciglence 38, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 249111, reg. št. 96244. m-1514
Erzar Tomaž, Tržaška cesta 47, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2001.
gns-64153
Godec Avgust, Jesenice 38, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1801, izdala UE Brežice.
gns-64078
Gorjup Polonca, Vegova 30, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
579007, reg. št. 24243, izdala UE Domžale. gnw-64499
Gorta Egidij, Zgornji Tuštanj 5, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052692, reg. št. 23805, izdala UE Domžale. gnz-64246
Gradišar Danica, Brdnikova ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769096, reg. št. 60615, izdala UE
Ljubljana. gnz-64525
Gradišnik Aleš, Javornik 26, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. S
1282175, reg. št. 45664, izdala UE Celje. gnn-64233
Gradišnik Seidler Astrid, Mariborska
cesta 1, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 719874, reg. št.
46874, izdala UE Maribor. m-1545
Grlj Matjaž, Vorančeva ulica 4, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9242,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnd-63968
Grošelj Melita, Gregorčičeva 12, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 255720, reg. št. 26399, izdala UE
Domžale. gnn-64033
Grum Andrej, Ulica Pohorskega bataljona 139/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 387825, reg. št.
84721, izdala UE Ljubljana. gnj-64237
Gutnik Renata, Stara Vrhnika 15, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13342, izdala UE Vrhnika. gnu-64176
Hacin Jelka, Mlaka 29, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12597, izdala UE Kamnik. gnn-64183
Hafner Vanja Marija, Malnarjeva ulica
52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1491832, reg. št. 146233,
izdala UE Ljubljana. gnx-64248
Hari Marija, Nova vas 58, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13740. gnv-64125
Hladnik Maja, Polževa 6/e, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1335783, reg. št. 16403, izdala UE Ajdovščina. gne-63992
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Hrastar Ivan, Skolova 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5210, izdala UE Novo mesto. gnf-64116
Hribar Zmago, Cesta na Rožnik 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 814353, reg. št. 104189,
izdala UE Ljubljana. gnu-64526
Ilič Silva, Tavčarjeva 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17298, izdala UE Novo mesto.
gnw-63849
Ilić Darijo, Lendavska 25/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. 28288.
gne-64292
Ilić Marjeta, Zadobrovška cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SA 620594, reg. št. 115333, izdala
UE Ljubljana. gnb-64178
Intihar Alojz, Sl. Javornik, Prvoborca
7, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1424020, izdala UE Jesenice. gnm-63938
Ivanecz Arpad, Kovačeva ulica 18,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15409, izdala UE Lendava.
gnp-64031
Janež Marija Ljudmila, Šmartinska cesta 203, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1164572, reg. št. 84875,
izdala UE Ljubljana. gno-64157
Janič Gregor, Tržaška cesta 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
951317, reg. št. 17347, izdala UE Ljubljana. gng-64515
Jerebic Vera, Gornja Bistrica 206,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8419, izdala UE Lendava. gnk-64411
Jež Martina, Zabretova ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1297547, reg. št. 195787, izdala UE
Ljubljana. gnj-64462
Jordan Boštjan, Zoisova 46, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809192, reg. št. 44447, izdala UE Kranj.
gnh-64439
Juhalt Manica, Kidričeva 2, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 904234,
izdala UE Žalec. gni-64088
Jurca Majda, Pot na Ferjanko 7, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 5242, izdala UE Vrhnika. gnm-64309
Juteršek Marko, Ulica Kamniškega bataljona 2, Trzin, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 701478, reg. št. 18948, izdala UE Domžale. gnl-64085
Kalacun Aleksandra, Ulica Vita Kraigherja 24, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1513212, reg. št.
120409, izdala UE Maribor. m-1524
Kastelec Viktor, Lepi pot 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1066292, reg. št. 46106, izdala UE
Kranj. gnh-64514
Kešar Mateja, Gorenjska cesta 10, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475886, reg. št. 35457, izdala UE Kranj.
gnc-63844
Klančar Igor, Gasilska cesta 24, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036361, reg. št. 29953, izdala UE Domžale. gni-63988
Klepac Danijel, Videm 2/a, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
384306, izdala UE Cerknica. gnj-63887

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Knapič Grgor, Prištinska ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1215592, reg. št. 222407, izdala UE
Ljubljana. gnd-64093
Kobe Marko, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328418, reg. št. 32468, izdala UE
Ljubljana. gnn-64258
Kojič Dragana, Bevkova 8, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257062, izdala UE Žalec. gnm-64059
Kolar Branko, Stranska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715711, reg. št. 33904, izdala UE Maribor. m-1528
Kolenc Franc, Jamska ulica 24, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 173204, reg. št. 3714, izdala UE Trebnje. gnp-64456
Komljen Marko, Podlubnik 155, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19422, izdala UE Škofja Loka.
gni-64138
Korenč Andreja, Ravnik pri Hotedrščici 4, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7097, izdala UE Logatec.
gnb-63920
Korica Mihael, Prešernova 9, Bled,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2001. gnq-64130
Korošec Damijan, Bakovniška 13,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 16528, izdala UE Kamnik.
gns-64228
Kostanjevec Mitja, Stojnci 27, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39431, izdala UE Ptuj. gni-64288
Košir Stanko, Zalarjeva cesta 49, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.
15881,
izdala
UE
Vrhnika.
gnm-63859
Kotnik Rok, Gradišče 5, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20064,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-63928
Kranjc Zvonko, Slovenja vas 27/c,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 17413, izdala UE Ptuj. gnx-63998
Krapež Bojan, Cesta na Loko 16, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8520, izdala UE Tržič. gnj-63862
Krašovec Vincencij, Na Zelenici 4, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4174, izdala UE Vrhnika. gno-64057
Krčmar Nataša, Dvorjane 109/b,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 871244, reg. št. 92951, izdala UE Maribor. m-1538
Kristančič Tamara, Ivana Suliča 10/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 39599. gnu-64426
Kristl Boris, Zaloke 33, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1091759, reg. št. 109675, izdala UE Maribor. m-1527
Krmac Jani, Ulica borcev 4, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12174, izdala UE Piran. gns-63853
Kuhar Ivanka, Mucherjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446896, reg. št. 165877, izdala UE
Ljubljana. gnq-64330
Kunej Peter, Breg 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 212884,
reg. št. 22194, izdala UE Ljubljana.
gnp-64106

Kuzmič Dejan, Sotina 92, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 35512.
gny-64122
Lapajne Katja, Koprska ulica 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014036, reg. št. 77243, izdala UE
Ljubljana. gnm-64259
Lapoša Robert, Dolnji Slaveči 119,
Grad, vozniško dovoljenje, reg. št.
32045. gnb-63995
Lavrenčič Jožefa, Vegova 16, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
4513. gnc-64419
Leben Štefka, Cesta v Legarico 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970021, reg. št. 200580, izdala UE
Ljubljana. gni-64488
Lopert Simona, Bogojina 90, Bogojina, vozniško dovoljenje, reg. št. 39160.
gnt-64127
Lotrič Jure, Bukovica 39, Selca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 28817, izdala UE Škofja Loka. gnh-64389
Lovšin Lidija, Žlebič 50, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4751, izdala UE Ribnica. gng-64265
Lunder Nives, Podlubnik 66, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 11802,
izdala UE Škofja Loka. gnw-63999
Markovič Davor, Jurčičeva 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
28600, izdala UE Koper. gnr-63854
Matos Jelka Ivana, Vilfanova 14, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 6172, izdala UE Piran.
gnt-63852
Meden Uroš, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297937, reg. št. 226232, izdala
UE Ljubljana. gnd-63868
Medved Saška, Škrjanče 12, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1445271, reg. št. 19072, izdala UE
Grosuplje. gnl-64193
Medved Zvone, Neža 23, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7357,
izdala UE Trbovlje. gnq-63855
Medvešek Leopold, Telče 3, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
627200, reg. št. 9717. gnf-63966
Merc Janez, Gromova 2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
14437, izdala UE Ptuj. gno-64215
Mihačič Marko, Čelje 17, Prem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1269616,
izdala UE Ilirska Bistrica. gno-63986
Mihelič Mojca, Zvezda 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487582, reg. št. 243976, izdala UE
Ljubljana. gnw-64353
Milič Mirjana, Klaričeva 13, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
23696, izdala UE Koper. gnu-64301
Miljevič Aleš, Ljutomerska cesta 27,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 6927, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-64306
Mlakar Ana, Žiče 18, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
13788. gnx-64373
Močnik Marko, Hradeckega cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 204732, izdala UE Ljubljana.
gny-64447
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Mrkonjić Goran, Goriška 43, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1114345, reg. št. 25057, izdala UE Velenje. gns-64478
Mugerle Mateja, Krekova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278635, reg. št. 116219, izdala UE Maribor. m-1533
Muster Dragica, Počehova 50, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151539, reg. št. 92899, izdala UE Maribor. m-1522
Nadižar Bojan, Borutova ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1433662, reg. št. 51166, izdala UE
Ljubljana. gnj-64262
Nered Gregor, Opekarniška 42, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1468448, reg. št. 36085, izdala UE
Domžale. gnd-64068
Obrecht Franc, Bezjakova 121, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1221288, reg. št. 14471, izdala UE
Maribor. m-1530
Ognjenović Mark, V Murglah 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1454832, reg. št. 243348, izdala UE
Ljubljana. gnf-64091
Okorn Danijel, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 389187, reg. št. 65379,
izdala UE Ljubljana. gnd-64143
Orlič Milan, Britof 33/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
287319, reg. št. 15219, izdala UE Kranj.
gnr-64129
Otoničar Tomaž, Dolenja vas 15, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1427026, reg. št. 10872, izdala UE
Cerknica. gnb-64370
Pahor Marija, Opatje selo 64, Miren,
vozniško dovoljenje, reg. št. 19296, izdala UE Nova Gorica. gnm-64109
Pahor Tihomir, Kostanjevica na Krasu
4, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, reg. št. 29105, izdala UE Nova
Gorica. gnk-64111
Paldauf Vlado, Selišči 1, Sveti Jurij ob
Ščavnici, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BFGH, reg. št. 11032, izdala UE Gornja Radgona. gnv-63850
Pavasović Vanja, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234110, reg. št. 223390, izdala
UE Ljubljana. gnd-64443
Pavli Brita, Stražišarjeva 1, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412738,
izdala
UE
Jesenice.
gns-63828
Pavlica Željko, Podutiška cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 100293, reg. št. 120034, izdala UE
Ljubljana. gni-63838
Pazlar Igor, Potoki 13, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
206989, reg. št. 17767, izdala UE Radovljica. gnd-64118
Pernuš Marjan, Rodine 18/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 668712, izdala UE Jesenice.
gns-64278
Peroša Evgen, Šlandrova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422626, reg. št. 28044, izdala UE Velenje. gnd-63918

Št.

Plemenič Suzana, Ulica Staneta Severja 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1093421, reg. št. 110370,
izdala UE Maribor. m-1503
Plevnik Borut, Josipdol 14, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7676, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnv-64275
Poštrak Irena, Radovanova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
910727, reg. št. 76173, izdala UE Maribor. m-1532
Pregrad Gregor, Žlebe 1/j, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1454488, reg. št. 209527, izdala UE
Ljubljana. gnj-64487
Prša Goran, Kvedrova cesta 4, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24050. gng-64294
Pšenica Iztok, Gradnikova 56, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 869963, reg. št. 15581, izdala UE Radovljica. gnb-64070
Pugelj Jelka, Potiskavec 3, Struge,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8048, izdala UE Kočevje. gnu-64101
Pugliese Loredano, OF 13, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1518, izdala UE Izola. gnl-64135
Pust Mojca, Primožičeva ulica 1, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2001.
gnb-64495
Radinović Ksenija, Betnavska cesta
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1378126, reg. št. 118204,
izdala UE Maribor. m-1505
Radovanović Dragoslav, Ferberjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1252491, reg. št. 1506,
izdala UE Ljubljana. gnb-64195
Rajić Igor, Žaucerjeva ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1043885, reg. št. 204032, izdala UE
Ljubljana. gno-64407
Rebrica Anton, Prušnikova 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 69786, reg. št. 2506, izdala UE Maribor. m-1511
Rebrica Jožica, Prušnikova 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
669579, reg. št. 33648, izdala UE Maribor. m-1510
Retelj Marija, Smrečnikova 30, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8816, izdala UE Novo mesto. gnf-64291
Romih Vojko, Žiče 48/a, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12042. gnm-64384
Ropert Andrej, Podljubelj 19, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9130, izdala UE Tržič. gnh-63864
Roptar Miro, Trboje 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 288494,
reg. št. 7030, izdala UE Kranj.
gny-63997
Rozman Johan, Ivanjski vrh 3/a, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 13368, izdala UE Gornja Radgona. gnq-64280
Savinšek Matjaž, Ul. 31. divizije 46,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 359815, reg. št. 9838, izdala UE Kranj.
gnk-64161
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Sertič Josip, Hrvatini 90/h, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 1978. gnx-64398
Skele Rok, Vodnikova cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1488879, reg. št. 193874, izdala UE
Ljubljana. gni-64113
Slabe Janez, Kalce 33, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1045, izdala UE Logatec. gnz-63796
Slamek Bojan, Gaberke 194, Šoštanj,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 60/2001. gnu-64376
Slapar Urban, Zupanova 5/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1308110, reg. št. 41228, izdala UE
Kranj. gnd-64318
Sotenšek Stanislav, Naselje na Šahtu
24, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1482934. gny-64276
Starič Tomaž, Mrzla luža 8, Velika Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1197493, reg. št. 10434, izdala UE
Trebnje. gnk-64061
Šinkovec Silvij, Na Poklonu 5, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 532229, izdala UE Idrija. gne-63842
Širaj Andrej, Videm 2, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7072, izdala UE Cerknica. gnw-64474
Špolar Zdenka, Tesarska 3/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št.
11573,
izdala
UE
Kočevje.
gnm-63888
Šrol Leon, Za gradom 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340900, reg. št. 230284, izdala UE
Ljubljana. gnb-64520
Štuhec Janez, Pod Poharjem 31/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1291898, reg. št. 84065, izdala UE
Maribor. m-1520
Štuhec Roman, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 49966. m-1512
Taks Tomaž, Radvanjska 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331948, reg. št. 117115, izdala UE Maribor. m-1521
Telič Jože, Žerovnica 37, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9800, izdala UE Cerknica. gnf-64441
Tišler Bojan, Reteče 48, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
6928, izdala UE Škofja Loka. gnz-64446
Topolovec Klavdija, Hercegovščak 46,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 11390, izdala UE Gornja
Radgona. gnu-63851
Trobec Marjeta, Log 12, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24103, izdala UE Škofja Loka.
gnx-64523
Turk Mirko, Kidričeva 48, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
615398, reg. št. 28086, izdala UE Domžale. gnp-64256
Urbančič Milena, Gasilska pot 4, Uršna sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26801, izdala UE Novo mesto.
gnz-63846
Uršič Marko, Košiše 21, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1140824, reg. št. 19307, izdala UE Kamnik. gnu-64026
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Vagaja Sonja, Pijava Gorica 26, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 971508, reg. št. 74172, izdala UE
Ljubljana. gnt-64177
Vasiljevič Tadija, Pod kostanji 16, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 181674,
reg. št. 21581. gnm-64084
Vehovec Sašo, Drtija 3, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1517597, reg. št. 25355, izdala UE Domžale. gnd-64243
Verovnik Lovro, Na Gaj 34, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7176, izdala UE Ruše. m-1507
Vesel Miha, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 208166, izdala UE Ljubljana.
gnn-64508
Vilčnik Ivan, Župentinci 44, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
959595, reg. št. 8164, izdala UE Lenart.
m-1539
Vodopivec Majda, Monorini 40, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 22276, izdala UE Nova Gorica.
gnl-63860
Vončina Brigita, Spodnja Bela 1, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1392570, reg. št. 44749, izdala UE
Kranj. gns-64182
Vučkovič Erika, Šentilj 125, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3382, izdala UE Pesnica.
m-1509
Windisch Sebastjan, Dolnja težka voda
34/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 36698. gnw-64174
Zafošnik Peter, Selnica ob Muri 121,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12902, izdala UE Pesnica. m-1516
Zafošnik Peter, Selnica ob Muri 121,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGDEFGH, reg. št. 4275, izdala UE Pesnica.
m-1515
Zahović Jelka, Limbuška cesta 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1238866, reg. št. 83456, izdala UE
Maribor. m-1526
Zahović Zlatko, Majeričeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878028, reg. št. 102627, izdala UE Maribor. m-1531
Zatković Ivan, Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1100310, reg. št. 9560, izdala UE Ilirska Bistrica. gni-64517
Zavec Veselko, Betnavska 112, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. CBGH, št.
S 367862, reg. št. 73769. m-1533
Zheng Shangting, Via di Brozzi 433,
Firence, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489688, reg. št. 242649, izdala
UE Ljubljana. gnz-64471
Zukanović Edhem, Polje, Cesta VI/28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 265637, reg. št. 106872, izdala UE
Ljubljana. gnb-63820
Zupančič Polona, Scopolijeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 281356, reg. št. 14605, izdala UE
Jesenice. gny-64322
Žagar Matjaž, Gorenja vas Reteče 18,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12839, izdala UE Škofja Loka.
gnx-64148
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Žilavec Igor, Verd, Čolnarska cesta 21,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3882, izdala UE Vrhnika.
gne-64192
Živič Gabrijela, Krakovski nasip 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137753, reg. št. 2293, izdala UE
Ljubljana. gnm-64509
Žonta Borut, Predmeja 117, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S 1395984,
reg. št. 15955, izdala UE Ajdovščina.
gnl-64314

Zavarovalne police
Dolšina Jože, Lanišče 16, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 779658, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-63837
Duraković Fadil, Trg Prešernove brigade 6, Kranj, zavarovalno polico, št.
765334, izdala zavarovalnica Tilia.
gnl-64160
Faganel Armand, Lepa cesta 31, Portorož – Portorose, zavarovalno polico, št.
0953370, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnx-63823
Fajdiga Janez, Ravne 62, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 364849, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-64284
Kokalj Tatjana, Volča 12, Poljane nad
Škofjo Loko, zavarovalno polico, št. AO
365239, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnh-64089
Koren Mira, Loka 19, Fram, zavarovalno polico, št. AO 101320523, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-1534
Mrak Andrej, Gimnazijska cesta 22, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 0812514,
izdala zavarovalnica Tilia. gnn-64133
Obid Darko, Cankarjeva 17, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. AO
218497. gnc-64123
Petek Anton, Mala Štanga 12, Litija,
zavarovalno polico, št. 101856, izdala zavarovalnica Slovenica. gnk-64511
Skornšek Matej, Ravne 202, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 364817, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-64283
Stružnik Simona, Planina 26, Kranj, zavarovalno polico, št. 782644, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-64216
Svetičič Vojko, Selo pri Žirovnici 12/b,
Žirovnica, zavarovalno polico, št. 779058,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-64420
Šahbaz Draguna, Belokranjska 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 391955,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-64512
Šlajmer Smilja, Langusova 37, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 786492, izdala zavarovalnica Tilia d.o.. gng-63940
Šterk Anton, Ulica Danila Bučarja 33,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 426206,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnq-64030
Štrigl Jani, Florjan 58, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 410173, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-64282
Tetičkovič Danko, Zrkovci, Na terasi
6, Maribor, zavarovalno polico, št.
328342, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., Filiala Maribor. gnu-64001

Spričevala
Albreht Špela, Vršiška cesta 7, Kranjska Gora, spričevalo Srednje turistično
ekonomske šole Radovljica, izdano leta
94/95 in 95/96. gnf-64041
Andrić Goran, Mestni trg 7, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 1993. gnv-64325
Anžur Urška, Vrhovci, cesta XXVI/1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole in gimnazija v Ljubljani, izdano leta 2001. gno-64332
Babič Nives, Gračišče 11, Gračišče,
spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper.
gnr-64204
Bobovec Miloš, Mostje 72, Lendava –
Lendva, spričevalo o končani OŠ 1 Lendava – dvojezična, izdano leta 1999.
gns-64428
Bombek Darko, Skaletova 16/a, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole Štore, izdano leta 1997. gnu-64326
Botonjić Gordana, Jerančičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Grafične srednje šole, izdano leta 1990 in
1992, izdano na ime Bjelančević Gordana. gnc-64444
Brence Gregor, Cesta XIV. divizije 35,
Štore, spričevalo 1. letnika PKŠ, program
trgovec, izdano leta 1999/2000.
gnp-64281
Bugarič Dušan, Cesta španskih borcev 63/a, Ljubljana, spričevalo o končani
OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1980.
gnf-64491
Celin Borut, Kuteževo 1/c, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske šole Koper, izdano leta 1997/98.
gnz-64421
Copek Gregor, Hrasje 117, Kranj, indeks, št. 32005672, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnv-63950
Copot Tjaša, Na Gradišču 6, Mozirje,
spričevalo 3. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Velenje. gnc-64394
Cvetrežnik Sebastjan, Kvedrova cesta
4, Koper – Capodistria, indeks, št.
18981598, izdala Filozofska fakulteta leto izdaje 1998/99. gno-63936
Čavužić Mario, Ul. 1. Celjska čete 21,
Šentjur, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Celju, izdano
leta 97/98. gnj-64162
Čebron Martina, Brje 62, Dobravlje,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske živilske šole Nova Gorica, smer živilec mesar. gnx-64298
Čebron Martina, Brje 62, Dobravlje,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske živilske šole Nova Gorica, smer živilec mesar. gnw-64299
Čeč Tatjana, Na Gradišču 11, Mozirje,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Celju. gnl-64035
Černe Janez, Strahinj 57/a, Naklo,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2001. gnw-64324
Čosić Veronika, Ul. Luke Svetca 3, Litija, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2000. gnu-64251
Dedić Kurtagić Elvisa, Tubbergenbrink
34, Enschede, Nizozemska, spričevalo 4.
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letnika Gimnazije Velenje, izdano leta
1997/98, izdano na ime Dedić Elvisa.
gno-64357
Dedić Kurtagić Elvisa, Tubbergenbrink
34, Enschede, Nizozemska, maturitetno
spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta
1997/98, izdano na ime Dedić Elvisa.
gnm-64359
Djuranović Dejan, Črni Vrh 44, Žalec,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠKU Trbovlje,
izdano leta 1990 in 1991. gnq-64055
Erjavc Darija, Planinca 1, Šentjur, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter diplomo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost v
Ljubljani, izdano leta 1986, 1987, 1988
in 1989, izdano na ime Zakrajšek Darija.
gnw-64099
Gajser Branko, Kozje 142, Kozje, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole. gnj-64287
Gawish Sara, Mala vas 15/b, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnf-64141
Goričan Vesna, Užiška 15, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta 1998. m-1547
Gorišek Brigita, Ogorevc 18, Štore, indeks, št. 09012077, izdala VPPŠ Portorož. gnl-64485
Gril Ksenija, Mladinska 24, Vuzenica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnd-64022
Grilc Mojca, Grad 36, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1983, 1984 in
1985, izdano na ime Vertačnik Mojca.
gnx-63898
Habjanič Kristjan, Cuber 13, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci.
gne-64417
Hohler Jožica, Tomšičeva 4, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
Upravno administrativne šole, izdano leta
1983 in 1984. m-1504
Hojnik Nadica, Brestrnika ulica 13,
Brestanica, maturitetno spričevalo I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1987.
m-1508
Hostić Juraj, Cesta 30. avgusta 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1977. gno-64482
Hrovat Ksenija, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Naravoslovnega srednješolskega centra Nova Gorica, smer zdravstveni tehnik. gnm-64134
Hrovat Ksenija, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Naravoslovnega srednješolskega centra Nova Gorica, smer zdravstveni tehnik. gnk-64136
Hrovat Ksenija, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Naravoslovnega srednješolskega centra Nova Gorica, smer zdravstveni tehnik. gnj-64137
Hudnik Peter, Tbilisijska ulica 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srenje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnz-64350
Huič Daniel, Tišina 4/a, Tišina, spričevalo SŠGT, izdano leta 1987. gnt-64302
Ivanovič Nataša, Zapuže 28, Ajdovščina, maturitetno spričevalo Tehniške ke-

Št.

mijske šole Ljubljana, 100/43, izdano leta 25.6.1983. gnb-63824
Jelinić Maja, Porabska 4, Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika in zaključnega
spričevala Splošne Gimnazije Juš Kramar,
izdano leta 1981, izdano na ime Jesenik
Maja. gnf-63841
Jesenko Blaž, Groharjeva cesta 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Škofijske
klasične gimnazije Ljubljana, izdano leta
2001. gnl-63910
Jevnikar Saša, Prešernova cesta 13,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ
Maksa Pečarja v Črnučah, izdano leta
2000 in 2001. gnp-64381
Justin Gregor, Cesta v Vintgar 16,
Bled, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta
1989/90, 1990/91 in 1991/92.
gnk-63811
Kalender Aida, Ulica Metoda Mikuža
12, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole
Kranj, izdano leta 1999. gnv-64054
Kastrevc Petra, Veliko Črnelo 13/a,
Ivančna Gorica, spričevalo 2. letnika
Upravno administartivne šole v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnz-64496
Kogej Blaž, Jezero 125, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Koseze, izdano
leta 1997/98. gnd-63822
Kogoj Karmen, Lukežiči 40, Renče, diplomo Centra srednjih tehničnih šol v Novi Gorici, izdana leta 1986 na ime Trojer
Karmen, št. I/SR-L 174. gnw-64453
Kop Branko, Partizanska 40, Radlje ob
Dravi, spričevalo 4. letnika Tehniške elektro, strojne in tekstilne šole Maribor, strojni oddelek, izdano leta 1980. m-1544
Kos Aljaž, Pot v mejah 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnx-64098
Košir Marjeta, Gradnikova cesta 43,
Radovljica, obvestilo o opravljeni maturi
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
izdano leta 1999. gns-64128
Košir Martin, Dunajska 436, Ljubljana,
maturitetno spričevalo CDI univezum v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnz-64521
Kranjc Natalija, Rošpoh 135 c, Kamnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1996,1997.
m-1546
Krnel Dragica, Selce 52/a, Pivka, maturitetno spričevalo Srednje ekonoske in
trgovske šole, izdano leta 1983.
gnl-64310
Krnel Dragica, Selce 52/a, Pivka, spričevalo za trgovskega poslovodja, izdano
leta 1995. gnk-64311
Krupljan Zorica, Sketova ulica 9, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
mlekarske šole Kranj, izdano leta 1981 in
1982. gnd-64418
Kržan Eva, Maistrova 8, Brežice, preklic študentske izkaznice, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 101/2000. gnt-64502
Kušar Janez, Cesta 13. julija 12, Ljubljana, indeks, št. in diplomo Srednje šole
tehniških strok Litostroj leto izdaje 1988.
gng-64494
Ladišič Josip, Polje 15, Zagorje ob Savi, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole v Zagorju. gnf-64470
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Lavrin Bogdana, Šemnik 36, Izlake,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
ekonomska šola Trbovlje, št. 63-1982,
izdano leta 1982. gng-64040
Lesjak Miran, Tržec 35, Videm pri Ptuju, indeks, št. 47111. gng-63840
Lesničar Uroš, Mošnje 6/b, Radovljica, spričevalo CSUI Jesenice, izdano leta
1991/92. gng-64290
Lokovšek Klara, Pohorska 4, Celje,
spričevalo o končani IV. OŠ Celje, končana v šolskem letu 1998/99. gny-64097
Lombar Peternel Nataša, Nova vas 2,
Preddvor, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1997. gnd-63818
Lučič Natalija, Kidričeva 62, Laško,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdano
v šolskem letu 1984/85 na ime Labohar
Natalija. gnq-63930
Lunder Jože, Ulica OF 9, Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole, strojna smer, izdano leta
1978. gnk-64236
Lutman Aleks, Ob Ljubljanici 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000. gnk-64211
Mahič Edisa, Dragonja 24, Izola – Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Koper, izdano leta 1995.
gng-64465
Makoter Tomi, Cven 99/d, Ljutomer,
letno spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko trgovske upravno-administrativne
šole Murska Sobota, izdano leta 1998.
gnr-64279
Malgaj Damjan, Vezovje 6, Šentjur,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje. gnp-64131
Mandelj Dejan, Rdeči kal 15, Šentvid
pri Stični, spričevalo 2. letnika Srenje šole Zagorje, izdano leta 1995. gnt-64252
Marcen Slavko, Kovk 21, Hrastnik, indeks, št. 18000310, izdala Filozofska fakulteta. gnm-64063
Marić Branimir, Avčinova ulica 10,
Ljubljana, diplomo Fakultete za strojništvo, izdana leta 1980. gns-64328
Marinko Urška, Vojkova 73, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 2000. gny-64147
Medvešček Stanislav, Spodnje Jelenje
1, Dole pri Litiji, zaključno spričevalo
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1981. gno-64382
Mihalič Peter, Ul. 25. maja 15, Ptuj,
spričevalo Poklicne in tehnične šole Ptuj.
gnw-64424
Mihelič Janez, Kot pri Ribnici 2/a, Ribnica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2000. gnq-64380
Mišković Mileva, Podutiška cesta 77,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Boris Ziherl, izdano leta 1984.
gnr-64254
Mitev Rade, Kej na Revolucija 1, Kočani, Makedonija, spričevalo Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1. 9. 1964 do 30. 6.
1967. gnw-63874
Mravinec Rok, Spodnja Besnica, Senožeti 66, Zgornja Besnica, spričevalo 1.
letnika Srednje gostinske šole Radovljica,
izdano leta 2000/2001. gnj-64037
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Mršol Jasna, Prule 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2000. gnu-64455
Okič Edita, Cesta železarjev 25, Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje poslovne šole Jesenice, izdano leta 1995/96.
gno-64307
Okič Edita, Cesta železarjev 25, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje poslovne šole Jesenice, izdano leta 1996/97.
gnn-64308
Onuk Nataša, Mariborska cesta 136,
Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ravne na Koroškme, izdano leta 1994. gnk-64286
Peček Valerija, Vesenik 4, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠC Dušana Kvedra Ptuj, Ekonomska šola, izdano leta 1993/94. gnb-64020
Pečnik Martina, Sveti Primož nad Muto
29, Muta, spričevalo Poklicne in srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2000/2001. gnc-63819
Pečovnik Snežana, Sp. Orlica 3, Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu SZŠ SG, izdano 25. 6. 2000.
gny-64397
Peperko Miha, Zofke Kvedrove 14,
Celje, indeks, št. 25006384, izdala Fakulteta za arhikteturo. gne-63896
Petrovič Nedeljko, Trg 15. aprila 15,
Divača, potrdilo o opravljenem tečaju za
gozdne traktoriste št. 51/81, izdal Gozdarski šolski center Postojna dne 10. 4.
1981. gnl-64435
Plavnik Peter, Smetanova ulica 84, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ, izdano leta 1985. m-1537
Plavšič Pavle, Trubarjeva cesta 13,
Grosuplje, indeks, izdala Srednje tehnična šola Litostroj. gni-64513
Prača Dalibor, Ul. IX korpusa 26, Izola
– Isola, indeks, št. 81557909, izdala EPF
Maribor. gng-64240
Prijatelj Stanka, Jeperjek 1/a, Sevnica, spričevalo 1.in 2. letnika Srednje šole
v Brežicah, izdano leta 1981 in 1982,
izdano na ime Romih Stanka. gnw-64378
Prijatelj Stanka, Jeperjek 1/a, Sevnica, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne šole šole v Celju – smer
upravni tehnik, izdano leta 1983, 1984 in
1985., izdano na ime Romih Stanka.
gnr-64379
Ribičič Branka, Archinetova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za kemijsko , metalurško in papirno
stroko Ljubljana, izdano leta 1973, izdano na ime Sjekloča Branka. gno-64436
Sav Nataša, Jagodje 29, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
izdano leta 1991, izdano na ime Bavec
Nataša. gnn-64437
Seljak Silvo, Gregorčičeva 10, Tolmin,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Branko
Brelih Nova Gorica, izdano leta 1979.
gni-64413
Settomini Sara, Pobegova 6/a, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Gian Rinaldo Carlo. gnz-64296
Singmund Linda, Cesta revolucije 5,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Gostinske
šole Zagorje, izdano leta 1991/92.
gnm-64434
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Skledar Irena, Žarova 22, Velenje, diplomo Srednje ekonomske šole v Celju,
izdano leta 1989. gnb-64045
Sotelšek Lenka, Rožna dolina cesta IX
/ 19, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Vič, izdano leta 1983, izdano
na ime Jelavić Lenka. gnq-64180
Stopar Peter, Gornji Ajdovec 18, Dvor,
diplomo Železniškega srednješolskega
centra, Železniška srednja šola Ljubljana,
izdana leta 1989. gnu-63901
Straus Brina, Nazorjeva 7, Celje, spričevalo 2. letnika I. gimnazije Celje.
gne-64017
Strnad Alen, Zgoša 45, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole, izdano leta 1998.
gnn-64158
Struga Branko, Lenartova 1, Mežica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem. gnp-64006
Svetina Jolanda, Lancovo 42/a, Radovljica, spričevalo za 8. razred osnovne
šole A. T. Linharta Radovljica, izdan 1984
na ime Kovačec Jolanda. gng-64044
Šinko Irena, Borejci 26, Tišina, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Rakičan. gnl-64010
Škrinar Joža, Vodenska 41, Trbovlje,
spričevalo o končani OŠ Trbovlje, izdano
na ime Žnidaršič Joža. gnh-64289
Škrinjar Sanja, Škerjančeva 8, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1995. gnt-64331
Štefančič Marjetka, Dolenjska cesta
112, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1991 in
1992. gne-63917
Šterk Mateja, Dolenja vas 16, Raka,
indeks, št. 11140120080, izdala Višja
strokovna šola Brežice. gnd-64172
Šuštaršič Karmen, Cankarjeva 31/b,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 1994. gnf-64395
Tibaut Darko, Ulica Frana Kovačiča 11,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole, izdano leta 1986.
m-1542
Tomič Jasmina, Cankarjeva 4, Črnomelj, spričevalo 2. letnika SŠ Černomelj,
št.: I-G1320, izdano leta 1995/96.
gno-63832
Trebar Marko, Omersova ulica 35,
Ljubljana, obvestilo o uspehu Srednje šole tiska in papirja, izdano 20. 1. 1989.
gno-64107
Ungar Mateja, Preloge pri Konjicah 25,
Slovenske Konjice, spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano
na ime Planinc Mateja. gnt-64427
Vardič Branko, Krasinec 5/a, Gradac,
indeks, izdala SŠ E. Kardelja leto izdaje
1995. gnv-63829
Vasič Danijela, Ul. Slavka Gruma 36,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole Novo mesto, izdano leta 98/99.
gnr-64454
Venta Nina, Belovo 17/a, Laško, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ormož.
gny-64422
Vičič Valentin, Medenska cesta 24,
Ljubljana, indeks, št. 82150862, izdala
EPF Maribor. gnb-64245

Vidmar Hedvika, Šentjanž 79, Šentjanž, spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta
1997. gnh-64414
Vidmar Hedvika, Šentjanž 79, Šentjanž, spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1994. gng-64415
Vochl Tomaž, Horjul 122/a, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, št. 3/741, izdano leta
1996. gnb-64095
Vočanec Danica, Skolibrova 6, Ormož,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole
v Mariboru – smer kuhar. gnp-64431
Volkar Jaka, Šentvid pri Stični 117/c,
Šentvid pri Stični, spričevalo 1. 2. in 4.
letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 1989, 1990 in
1993. gnk-64386
Vratnik Toni, Dolenjska cesta 34, Ljubljana, diplomo Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdana leta 1992d. gnm-64167
Vratnik Toni, Dolenjska cesta 34, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnd-64168
Vratuša Vran, Linhartova cesta 19,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1999 in 2000.
gnh-64489
Wernig Pavelšek Sebastijan, Žabnica
44, Notranje Gorice, spričevalo 1. letnika
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gne-64367
Zahirović Ervin, Šalek 90, Velenje,
spričevalo Osnovne šole Šalek, izdano leta 2000. gnv-64075
Zajc Iztok, Ižanska cesta 120, Ljubljana, diplomo Gimnazije Moste, izdana leta
1986. gnx-64223
Zorman Janez, Valburga 29, Smlednik,
spričevalo 2. 3. in 4. letnika Gimnazije
pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta
1978, 1980 in 1981. gnm-64484
Žižek Anja, Zadobrovška cesta 65,
Ljubljana-Polje, spričevalo o končani OŠ
Zadobrova, št. matičnega lista 182/III, izdano 15. 6. 2000. gnk-63836
Žnidaršič Marjana, Milje 42, Visoko,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomsko
upravne šole v Kranju. gnk-64036
Župevec Zoran, Srebrniče 21, Novo
mesto, obvestilo o uspehu pri maturi, izdal RIC, dne 28. 7. 1997. gnp-64156

Ostali preklici
AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti 3, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1033924.
gnj-64387
ADHEZIV d.o.o. Šentjur, Prešernova
34, Šentjur, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1037957.
gnj-64337
ALOJZ ŠKORJANEC S.P. AVTO ŠKORJANEC, Cesta na kmetijsko šolo 14, Šentjur, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1118216. gnh-64164
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AVTO MLAKAR d.o.o., Dolenjska cesta 138, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1039157 in 1039139. gnk-64461
Avtohiša Mesojedec, Stare Črnuče 10,
Ljubljana-Črnuče, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0082448 in A 1040299. gne-64392
Beravs Tanja, Vrbnje 7/a, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 01098112, izdala Pedagoška fakulteta. gnq-64034
Biškop Boštjan, Rimska ploščad 7,
Ptuj, delovno knjižico. gnz-64171
Blažič Tina, Cesta v Staro vas 3, Postojna, delovno knjižico. gnv-63825
Bukošek Branislav, Kompole 8, Štore,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1070943. gng-64365
Cassol Glen, Ilirija 17, Pobegi, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0200419. gnd-64293
CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje d.d., Kidričeva 26, Celje, licenco št. 1036/21, izdano 1. 12. 1997 za
vozilo FAP 19-21 z reg. oznako CE
K5-361. gni-63963
Čuček Borut, Vitomarci 62, Vitomarci,
delovno knjižico. gnh-63839
Dakskobler Jana, Podbrdo 6, Podbrdo, študentsko izkaznico, št. 18970111.
gnz-64146
Deželak Stanko, Vrh nad Laškim 26,
Laško, delovno knjižico, reg. št. 12645,
ser. št. A 0351172, izdana 5. 8. 1996.
gnw-64374
Dojčinović Ranko, Rudija Papeža 30,
Kranj, delovno knjižico. gnr-63804
Dovnik Terezija, Ošelj, Šmartno na Pohorju, delovne knjige, reg. št. 4657, ser.
št. 754333, izdano 21.8.1964 v Slovenjski Bistrici. m-1517
Dragar Katja, Polje 28, Zagorje ob Savi, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1012194. gni-64038
EUROCUT d.o.o., Špindlerjeva 2/d,
Slovenska Bistrica, certifikat o podeljeni
licenci št. 1700/36, ki glasi na podjetje
Power frex, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Žolgarjeva n.h., 2310 Slovenska Bistrica. gnl-64060
Ferjančič Ivo, Reška cesta 14, Prestranek, certifikat za prevoz nevarnih snovi ADR, št. 9300, izdalo MNZ RS dne 7.
2. 1997. gnx-63948
FERSPED d.d. Ljubljana, Parmova 37,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1025910, izdana 8. 5. 1998 za vozilo Daewo, Nubira
wagon
2.0,
št.
šasije
KLAJF35ZEWK185325. gnj-63962
Fras Daniel, Partizanska 39, Slovenska Bistrica, certifikat za prevoz nevarnih
snovi ADR št. 014575. gnw-64024
Fras Štefan, Galušak 36, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gnv-63925
Garafolj Breda, Velika Ligojna 5, Vrhnika, delovno knjižico. gnv-64450
Glavina Boris, Zupančičeva ulica 4, Koper – Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št.
02/13-837/01, VČ 3757. gnt-63827
Hanc Ema, Petanjci 63/b, Tišina, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1030203 z dne 2. 7. 1998.
gnw-64124

Št.

Hmelak Milan, Sernčeva 5, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0032433. gnv-64025
Hobacher Sabina, Pesnica 44, Pesnica pri Mariboru, delovno knjižico št. 878.
m-1513
Hrovat Manca, Mirana Jarca 10, Novo
mesto,
študentsko
izkaznico,
št.
21014595, izdala FDV v Ljubljani.
gng-64490
Jerčin Andrej, Jelše 6, Otočec, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0003739. gne-64042
Jotanović Zoran, Mladinska ulica 1,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnf-64241
Kac Miran, Otiški vrh 146/a, Šentjanž
pri Dravogradu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1037552.
gng-63815
Karlovčec Maja, Ul. Andreja Kumarja
9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
28010390, izdala fakulteta za matematiko in fiziko. gnk-64336
Kavazović Paša, Ilirska ulica 6, Ljubljana, vozno karto, št. 41, 100% invalid, izdal LPP. gnp-64481
Kobe Barbara, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-64207
Kohne Peter, Zbelovo 19, Loče pri Poljčanah, izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila, št. B 0059676 za
vozilo Iveco ML80E21FP z reg. oznako
MB 38-86L in B 0059700 za vozilo Iveco
ML80E21FP z reg. oznako MB 38-87L.
gnw-63799
Korez Vlado, Dobrina 31, Žetale, certifikat št. 009207 za prevoz nevarnega
blaga izd. 7.2.97 od MNZ. m-1543
Kralj Milan, Stara Vrhnika 113, Vrhnika, delovno knjižico. gnt-64452
Kutnjak Alenka, Vegova ulica 21, Kidričevo, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0071914.
m-1541
Levačič Štefan, Ulica prekmurske čete
140, Črenšovci, delovsko knjižico, izdala
UE Lendava. gnb-64220
Lučev Zvonko, Maistrova 12, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1030738. gnd-63993
Malovrh Mirko, Stara Vrhnika 3, Vrhnika, delovno knjižico. gnu-64451
Mihelič Andrej, Žimarice 31, Ribnica,
delovno knjižico. gnc-64519
Mlekuž Saša, Nestrova 34, Novo mesto, delovno knjižico, ser. št. 142272,
reg. št. 34384, izdana 13. 4. 1989 pri
SO Novo mesto. gns-63803
Mršič Milan, Klopčičeva 4, Ljubljana,
vozno karto, št. 1037 – službena, izdal
LPP. gnl-64510
Okrogar Aleksandra, Igriška ulica 32,
Radomlje, študentsko izkaznico, št.
19810955, izdala Ekonomska fakulteta.
gnt-63835
Pavlica Tadej, Vodnikova 42, Dornberk, delovno knjižico. gnq-63805
Pavlič Nuša, Alpska 15, Bled, delovno
knjižico. gno-64132
Pezdirec Slavko, Marije Hvaličeve 7,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št.
615604 z dne 27. 3. 2001. gnb-64170

70 / 31. 8. 2001 / Stran 5275
Podkrajšek Jože, Zlakova 12, Zreče,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0201061. gnj-64312
Prikeržnik Bogdan, Javornik 32, Ravne na Koroškem, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B
0030258. gnx-64423
Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 2,
Cerklje na Gorenjskem, potrdilo o usposobljenosti in tehnični brezhibnosti vozila
za tovorno vozilo Renault Kerax
340.19/4x4,
št.
šasije
VF633BXB0R0000195, motor tip MIDR
062045E/41. gnz-63871
Puš Aleš, Celovška cesta 85, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-63848
Pušar Irena, Trnovec 29, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1032624. gnp-64056
Pušnik Marjanca, Kostrivnica 12/a, Kalobje,
študentsko
izkaznico,
št.
19794409, izdala Ekonomska fakulteta.
gng-64165
Ratkai Oto, Bakovska 3, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1025284 za vozilo
Volkswagen Golf 1.4. gnx-64348
Redžić Čatiba, C.K.O. 8, Senovo, delovno knjižico. gnr-64154
Remich Lilijana, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1057641.
m-1519
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje
službeno izkaznico pooblaščene uradne
osebe: Romana Primožič, zaposlena na
Davčnem uradu Kranj na delovnem mestu
vodja oddelka – pomočnik direktorja; pod
registrsko številko 07510 izdano dne 28.
10. 1999. Ob-54277
Rojnik Špela, Rašiška cesta 9, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 19809981,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-64316
Sekač Matej, Tržna ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-64448
Sešel Stanko, Gozdarska cesta 51, Mislinja, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1037940. gnz-63821
Slak Anton, Obrtniška 51, Trebnje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1146667. gnz-64321
Stopar Mirjana, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1033054.
gni-64163
Svetina Marija, Zabreznica 37/b, Žirovnica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1007834.
gnc-63994
Ščavničar Suzana, Slovenja vas 59/a,
Ptuj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1093156.
gnt-64027
Šere Olga, Linhartova cesta 64, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1206115.
gns-64103
ŠEŠKO d.o.o., Ključavničarstvo in kovaštvo, Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0155845. gnb-64120
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Škrbič Anica, Kuzma 58, Kuzma, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1042222. gnz-64121
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7, Ljubljana, licenco št. 01243/25 za
vozilo z reg. oznako LJ UNI 869.
gnv-63800
Šprogar Rok, Kot 8/a, Semič, študentsko izkaznico, št. 19391978. gny-64297
Švegelj Miro, Remihova 22, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 31990147, izdala Fakulteta za farmacijo. gnn-64458
Ternav Diana, Cesta na Markovec 5,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico, št. 18970899, izdala Filizofska fakulteta v Ljubljani. gnr-64304
Tomašič Tihomir, Župančičeva 4, Metlika,
študentsko
izkaznico,
št.
31200072, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnv-64475
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Trampuž Andrej, Čehovin 8, Štanjel,
licenco št. 3052 za vozilo z reg. oznako
KP M3-824, izdana leta 1997. gnp-63806
Turk Mitja, Ograde 59, Stari trg pri Ložu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1039425. gnm-64184
Vahtar Matej, Savska cesta 5, Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1024904. gnv-64000
Vavpotič Uroš, Vareja 1, Videm pri Ptuju, delovno knjižico. gnu-64126
Vrhovšek Andreja, Slatina 15/e, Šmartno v Rožni dolini, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št.
02/13-787/01, izdala uprava URS za pomorstvo Koper. gnv-64400
Vrhovšek Andreja, Slatina 15/e, Šmartno v Rožni dolini, vpisni list za čoln, št.
01/03-263/89, reg. št. PI 2680.
gnt-64402

Vukič Mladen, Cesta Ceneta Štuparja
151, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 80401.
gnr-64179
Zajc Milan, Svibnik 2/a, Črnomelj, licenco št. 1682/44 za vozilo Renault
R340 TI z reg. oznako NM 19-38D in
vozilo M.A.N. z reg. oznako 12-66H.
gnx-63952
Zakrajšek Petra, Novo naselje 1, Gornji grad, študentsko izkaznico, št.
19794406, izdala Ekonomska fakulteta.
gnf-64166
Zaletelj Alojzij, Globoko 5, Zagradec,
servisno knjižico za vozilo KIA sportage , št.
šasije KNEJA5535W5431650. gnv-64425
Zupančič Drago, Nad mlini 29, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. 745505,
reg. št. 8606, izdana 13. 5. 1964 pri SO
Novo mesto. gnu-63801

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)
ZJN-03-GD - 42. člen

5213
5213

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

5259
5259

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-16.B
ZJN-18
ZJN-19

5213
5213
5213
5223
5232
5235
5242
5247
5249
5251
5251
5252

Objave po Zakonu o političnih strankah

5259

Odločbe in sklepi po ZPOmK

5259

Objave delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Nasprotni predlog

5260
5260
5260
5264

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije

5264
5264

Javni razpisi

5252

Javna dražba

5256

Razpisi delovnih mest

5257

Druge objave

5257

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

5265
5265
5265
5265
5267
5269
5272
5272
5274

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

