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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 10461
Ob-55091
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270
Krško,
Slovenija,
telefaks
++386/7/49-21-528, elektronski naslov: vesna.deak@nek.si, tel. ++386/7/48-02-436.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: inšpekcija vijakov distančnih plošč v spodnjem gorivnem vložku v NEK-u v času remonta
2002.
4. Kraj dobave: Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: oktober 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
NEK, Služba uvozne nabave, Vesna Deak,
tel. 07/48-02-436.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 402-304/01
Ob-55093
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z zemljišči.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 6, 1000
Ljubljana,
tel.
01/251-28-49,
faks
01/425-60-53, e-mail: maja.kac@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja podhoda
pod Kržičevo ulico s komunalno ureditvijo v Ljubljani.
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4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec septembra
2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Imos Investicijske gradnje d.d., Dunajska
56, Ljubljana, Lidija Glogovac, inž. arh.,
tel. 01/473-33-39, faks 01/473-33-05,
e-mail: mirt. martelanc@imos.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Št. 402-307/01
Ob-55094
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z zemljišči.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-28-49, faks
01/425-60-53, e-mail: maja.kac@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja komunalne infrastrukture v Podutiku v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec septembra
2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
P.U.Z., Slovenčeva 97, Ljubljana, Janko
Žnidaršič, tel. 01/566-10-15, faks
01/568-61-02,
e-mail:
janko.žnidaršič@puz.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Ob-55095
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje do
kote 0.
4. Kraj dobave: Mednarodni mejni prehod Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v roku 2
mesecev.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20, Alenka
Temeljotov Salaj, tel. 01/478-18-06.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: kot v točki 6.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 642-01
Ob-55111
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: adaptacija prostorov za selitev ambulantne dejavnosti na
Kliničnem oddelku za žilne bolezni, SPS
Interna klinika.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec meseca septembra 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.
01/543-11-00.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 643-01
Ob-55105
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12
mesecih:
adaptacija
prostorov za selitev hospitalne dejavnosti na Kliničnem oddelku za žilne
bolezni, SPS Interna klinika.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: konec meseca septembra 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Komercialni sektor Kliničnega centra
Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Klinični center Ljubljana
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Št. 1309/LM
Ob-55193
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
tel./faks 01/474-27-02.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: prenova II., III. in IV.
nadstropja ter zamenjava osebnega dvigala v stavbi RCV Elektro-Slovenije,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
4. Kraj dobave: na lokacije Elektro-Slovenije, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: november 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Hanžič Anton, tel.
01/474-27-10.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 4/01
Ob-55194
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje, tel: 03/544-11-33.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: čiščenje prostorov
Splošne bolnišnice Celje.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: služba zdravstvene nege, Alenka Petrovec-Koščak.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-55230
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, tel. 306-24-16, faks 306-24-07.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: naročena bo storitev
“ izbira izvajalcev čiščenja prostorov v
upravnih zgradbah Mestne občine Ljubljana“.
4. Kraj dobave: različne lokacije v Mestni občini Ljubljana (točno bodo navedene
v razpisni dokumentaciji).
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 15. 1. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, tel.:
306-24-16, Sabina Gregorinčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Ob-55248
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, telefaks 01/300-99-74, tel.
01/300-99-75.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: geotehnično in hidrogeološko opazovanje stanja na obstoječi avtocestni mreži v Sloveniji za
obdobje 5 let. Geotehnične in hidrogeološke meritve so sledeče: geodetske meritve
na geotehničnih objektih in v predorih, meritve inklinacij, meritve deformacij in razpok,
meritve sidrnih sil v sidrih opornih in podpornih konstrukcij, ekstenziometerske meritve v predorih, konvergenčne meritve v
predorih, meritve nivojev podzemne vode v
piezometrih, analitika podzemne vode in
ostale hidrogeološke meritve, spremljanje
stanja zaščitnih elementov, inženirsko geološki pregledi stanja geotehničnih objektov
in interpretacija. Meritve oziroma geotehnično in hidrogeološko opazovanje se bo vršilo
na sledečih obstoječih AC odsekih v Sloveniji: Kozarje-Vrhnika, Kozarje-Malence,
SOC, VAC, Predor Golovec, Malence-Šmarje Sap, Predora Debeli hrib in Mali vrh, Višnja gora-Bič, Razdrto-Čebulovica, Razdrto-Vipava, Kozina-Klanec, Selo-Šempeter,
Obvoznica-Šempeter, Vrba-Hrušica, Predor
Karavanke, Hoče-Arja vas, Predora Golo rebro in Pletovarje, Arja vas-Vransko, Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, HC
Maribor, Šentilj-Pesnica.
4. Kraj dobave: AC Mreža.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: okvirno julija 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Sektor za
kakovost, tehnologijo in razvoj, Suzana
Svetličič, univ. dipl. inž. geol., tel.
01/309-42-61.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS-a. Sklenjena
pogodba se letno potrjuje ali prekine glede
na sprejet letni plan DARS-a.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji-DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55256
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01-300-99-59. faks:
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: AC Celje-Ljubljana: odsek 6 Vransko-Blagovica, pododsek 6/i Vransko-Trojane – vozila,
mehanizacija in oprema za vzdrževalno avtocestno bazo Vransko.
Predvideni rok dobave: julij 2002.
4. Kraj dobave: Čeplje pri Vranskem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvideni datum objave razpisa: oktober 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Projekt 5,

Ivo Toman, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/723-49-15.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: način in vir financiranja:
Sredstva so zagotovljena v okviru lastnih
sredstev.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji DARS d.d.
Ob-55322
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, tel. 306-24-16, faks 306-24-07.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: naročena bo
storitev “ izbira izvajalca fizičnega varovanja prostorov in zgradb Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana in receptorske službe“.
4. Kraj dobave: različne lokacije v Mestni občini Ljubljana (točno bodo navedene
v razpisni dokumentaciji).
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, tel.
306-24-16. kontaktna oseba je Sabina Gregorinčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Mestna občina Ljubljana

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-55285
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila JN 36/01 “Dobava polizoliranih vodnikov (PIV), opreme za PIV in univerzalnega energetskega kabla s.n. z ustrezno opremo v obdobju 2001/2002”, objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/01 z dne 31. 8.
2001, Ob-54314 se popravi 13. točka kot
sledi:
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:
Vsi v objavi navedeni dokumenti oziroma
dokazila ostanejo v veljavi za vse razpisne
skupine, razen
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– 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, in
– dokazilo, da je ponujeno blago že uspešno v uporabi v elektrodistribucijskih podjetjih RS in se mora nanašati na vsaj 25% razpisne količine in vse tipe razpisanega blaga, ki
ju za razpisno skupino 3 – kabel energetski
univerzalni ni potrebno priložiti.
Elektro Ljubljana d.d.
Podaljšanje
Ob-55367
V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 17. 8.
2001 je bil pod Ob-53890 objavljen javni
razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo zimskih avtoplaščev.
V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
podaljšujemo rok za predložitev ponudb in
datum odpiranja ponudb.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predloži naročniku do dne
28. 9. 2001, najkasneje do 9. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 2001,
ob 10. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-55078
1. Naročnik: Nigrad, javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža biološke stopnje za čiščenje
odpadnih vod naselja Lovrenc na Pohorju.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
4. Kraj dobave: Lovrenc na Pohorju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 mesec po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 22. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 22. 10. 2001
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
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v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
2001 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, soba
št. 118/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 6,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z
javnim naročilom so na voljo vsk delovni
dan med 8. in 9. uro pri Silvu Repu, tel.
02/45-00-300.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Nigrad d.d. Maribor
Ob-55088
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
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:
osebni računalniki, prenosni računalniki,
ročni računalnik, laserski tiskalniki, brizgalni
tiskalniki, matrični tiskalniki, tiskalnik črtne
kode, čitalnika črtne kode, optični čitalniki,
cd zapisovalniki, strežnik, lahki odjemalec.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november –
december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51800-603-34142 s sklicevanjem 8-800.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2001 ob 11. uri v Sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001 – naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel v 15 dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ekon., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: 1. 6. 2001,
Ob-49510.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
Št. 402-04-101/01
Ob-55106
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa: (01)
478-1805.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za hotel Kokra na
Brdu pri Kranju (oprema restavracije in
sprejemnice) in za Upravno enoto Piran
(pisarniška in arhivska oprema).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop: dobava in montaža opreme za
hotel Kokra na Brdu pri Kranju (oprema restavracije in sprejemnice);
II. sklop: dobava in montaža pisarniške
in arhivske opreme za potrebe Upravne enote Piran.
4. Kraj dobave: Brdo pri Kranju, Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
I. sklop: zaključek predvidoma do
31. 11. 2001;
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II. sklop: zaključek predvidoma do
30. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2001 ob 9.30 - Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 60 točk;
2. finančna usposobljenost ponudnika do 10 točk;
3. reference ponudnika - do 46 točk;
4. certifikat za sistem kakovost ISO
9001 oziroma 9002 - 5 točk;
5. splošni garancijski rok za izvedena dela - do 6 točk.
Pri vrednotenju po točkah od 2. do 5.,
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Duša Škulj, tel. 01/478-18-32.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 462-02/82-01/0520-010 Ob-55107
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški, računalniški in potrošni material po
specifikaciji.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celotni predmet javnega naročila, tj. dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
na vse razpisane lokacije naročnika, ali le
na njegov posamezni del, tj. dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala na posamezne razpisane lokacije naročnika. Delna ponudba mora izpolnjevati
vse pogoje, ki so določeni za celotni predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala se bo
vršila po razpisanih lokacijah naročnika, in
sicer po carinskih uradih in na Generalni
carinski urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba
neprimerna. Variantne ponudbe, ki je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila, naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije - Barbara Gašperlin univ.dipl.ekon., tel. 01/478-38-41,
faks 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 10. 2001 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti
ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju
razpisne dokumentacije. Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT. V tem primeru mora
ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v
višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti
ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju
razpisne dokumentacije.

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: kot v razpisni dokumentaciji oziroma v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel blokiran žiro račun oziroma
negativno stanje sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na žiro računu, ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, ponujeni plačilni rok mora biti
najmanj 30 dni od dneva prejema računa,
ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega
naročila, dobavni rok oziroma odzivni čas
ponudnika ne sme biti daljši od petih dni
od dneva prejema naročila naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
24. 12. 2001 in odločitev o sprejemu ponudbe najkasneje do 23. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena,
2. dobavni rok oziroma odzivni čas.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (dobavni rok oziroma odzivni čas) predstavlja 20%
vrednosti.
ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah =

(minimalna cena x 100)
ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za ponujeni štiri dnevni dobavni rok
oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 25 točk,
– za ponujeni tri dnevni dobavni rok oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 50 točk,
– za ponujeni dvo dnevni dobavni rok
oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 75 točk in
– za ponujeni eno dnevni dobavni rok
oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 100 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 62
Ob-55108
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: linija za
ovijanje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek - takoj po podpisu pogodbe, zaključek dobavljeno, zmontirano in s preizkusom delovanja
v 90 dneh po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2001 ob 10. uri Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu (dobavljeno zmontirano in preizkušeno).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; če izkazana
izguba iz naslova poslovanja v preteklem
letu (Obrazec BON I III/7), presega 5% skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podat-
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ke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije, da je predložil bančno garancijo za resnost ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve 30. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 50 točk, mnenje strokovne komisije 50 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor
Št. 1.7.4879/2001
Ob-55109
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kontaktni vodnik Ris
100 30.000 kg.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudba za celotno količino.
4. Kraj dobave: SŽ Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj, konec: do 30. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo (Franci Šoško), Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1/29-14-491, faks
00386(0)1/29-14-833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT z DDV– virman na žiro račun 50100-601-5014744
pri APP Ljubljana, tuji pa 56 EUR na devizni
račun
NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 10. 2001 ob 11. uri, SŽ d.d.,
Center za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska 11.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica z menično izjavo v višini 5% od vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
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– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni po odpiranju ponudb. Predvideni izbor
do 29. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
00386(0)1/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
Slovenske železnice d.d.
Št. 371-02-46/01-0406
Ob-55110
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– osebno vozilo od 2200 do 2400
ccm: 1 kos,
– osebno vozilo od 1900 do 2000
ccm: 2 kosa,
– osebno vozilo od 1500 do 1600
ccm: 1 kos,
– osebno vozilo na 4 kolesni pogon
od 1500 do 1600 ccm: 1 kos,
– enoprostorsko vozilo od 1850 do
2000 ccm: 1 kos,
– enoprostorsko vozilo od 1800 do
2000 ccm: 1 kos.
Natančen tehnični opis vozil je razviden
iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost javnega naročila
brez davka na dodano vrednost je
28,400.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:
– sklop A - ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 6,800.000 SIT
osebno vozilo od 2200 do 2400 ccm: 1
kos,
– sklop B - ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost za obe vozili je
8,000.000 SIT
osebno vozilo od 1900 do 2000 ccm: 2
kosa,
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– sklop C - ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 2,800.000 SIT
osebno vozilo od 1500 do 1600 ccm: 1
kos,
– sklop D - ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 2,800.000 SIT
osebno vozilo na 4 kolesni pogon od
1500 do 1600 ccm: 1 kos,
– sklop E - ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 4,000.000 SIT
enoprostorsko vozilo od 1850 do
2000 ccm: 1 kos
– sklop F - ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je 4,000.000 SIT
enoprostorsko vozilo od 1800 do 2000
ccm: 1 kos.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30. 11.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/478-52-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
2001 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba št. 70.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno
zavarovanje za resnost ponudbe priložiti bančno garancijo po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini 3% od ocenjene vrednosti
javnega razpisa oziroma od ocenjene vrednosti za sklop javnega razpisa na katerega
konkurira ponudnik. Rok veljavnosti mora biti
do 15. 12. 2001. V primeru, če izbrani izvajalec ne sklene pogodbe z naročnikom, le-ta
vnovči garancijo, ne glede na to, ali je naročnik utrpel škodo ali ne. Ostalim ponudnikom
se garancije vrnejo takoj po dokončnosti poročila o izbiri izvajalca.
b) garancija za dobro izvedbo posla
Bančno garancijo za dobro izvedbo posla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 3% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik predložiti v 10 dneh po podpisu
pogodbe. Veljavnost garancije mora biti en
dan po preteku roka za dokončano izvedbo
posla. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo
garancije za dobro izvedbo posla. V razpisni
dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti
izjavo banke, da bo izdala to garancijo.
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c) garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešnem prevzemu predmeta pogodbe izročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer v višini 3% pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije
je za 1 dan daljši kot garancijski ali jamčevalni rok. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do
naročnika v času garancijskega roka. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije. V razpisni dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to garancijo.
Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije, krije
ponudnik. Kolikor ponudnik v zgoraj navedenih primerih ne predloži bančne garancije in izjav, v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupnina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovorne osebe pravosodnih organov podpisanih in žigosanih dobavnic oziroma primopredajnih zapisnikov. Računi in dobavnice so izdani ločeno glede na lokacije pravosodnih organov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu 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:
13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež.
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).
13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
13.1.1.2. Odločba upravnega organa izdana v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih družbah o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev o opravljanju dejavnosti.
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik).
13.1.2.1. Potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe.
13.1.2.2. Priglasitveni list pričetka poslovanja izdan s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS.
13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-

no opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
13.4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z poslovanjem.
13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.
13.7. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika.
13.7.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe).
13.7.1.1. Obrazci BON-1 in BON-2 skupaj ali BON-3, od katerih BON-1 in BON-2
ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON-3 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje. V primeru odprtega računa pri poslovni banki
predloži ponudnik mnenje oziroma izkaze o
poslovanju, izdane največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka.
13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno.
13.7.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik).
13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiru računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.
13.7.2.2. Napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto.
13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe posloval uspešno.
13.8. Potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova carine in drugih dajatev. Ponudnik mora predložiti potrdilo Carinske
uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
carinskih in drugih dajatev, določenih z zakonom.
13.9. Ponudnik mora biti pooblaščeni
uradni prodajalec vozil, katera ponuja. Ponudnik mora predložiti dokazilo, s katerim
dokazuje, da je pooblaščeni uradni prodajalec vozil, ki jih ponuja.
13.10. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
13.10.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
13.10.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe.
13.10.3. Predložijo se morebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO standardih.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe: do
30. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, število lastnih in pooblaščenih
serviserjev. Natančna opredelitev meril je
razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 640/2001
Ob-55121
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
respiratorjev in sicer;
– 1 kos oscilacijski respirator za novorojenčke in dojenčke,
– 1 kos kombinirani respirator z integriranim NO sistemom za novorojenčke,
otroke in odrasle,
– 3 kosi respiratorji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko oddajajo za celoto ali po
sklopih in sicer:
1. sklop; nakup oscilacijskega respiratorja za novorojenčke in dojenčke (1 kos);
2. sklop; nakup kombiniranega respiratorja z integriranim NO sistemom za novorojenčke, otroke in odrasle (1 kos);
3. sklop; nakup respiratorjev (3 kosi).
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2001.
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 23.10. 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: 23.10. 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: 24. 10. 2001 ob 12. uri; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, I. nadstropje - sejna soba 1.

Št.

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 22. 2. 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 splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. februarja 2002. Predvideni datum
odločitve v mesecu novembru 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je ponudbena cena (100%). Merilo
za izbor je enako pri vseh treh sklopih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 640/2001
Ob-55122
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: univerzalni rentgenski sistem za radiografijo
in fluoroskopijo ter digitalno slikanje
preko slikovnega ojačevalnika.
(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: november
2001.
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 24. 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: 24.10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
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centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana, 1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 10. 2001 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, seminar 1
v I. kleti.
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 23. 2. 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 splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. februarja 2002. Predvideni datum
odločitve v mesecu novembru 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70% in tehnično tehnološki del s
kvaliteto in funkcijo 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 26/2001-2
Ob-55123
1. Naročnik: Srednja gostinska in turistična šola Izola.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola, tel.: 05/64-17-159,
64-17-390, faks: 05/64-15-495, e-mail:
natasa.cah@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po naslednjih sklopih:
1. sklop: sveže meso,
2. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
3. sklop: sveža zelenjava in sadje,
4. sklop: zmrznjena zelenjava in
zmrznjeni izdelki,
5. sklop: ribe - sveže in zmrznjene,
6. sklop: mleko in mlečni izdelki. Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo za posamezni
sklop. Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem
sklopu.
4. Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Izola, Prekomorskih
brigad 7.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
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dobava blaga od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Srednja gostinska in turistična šola Izola, Nataša Cah,
Izola, Prekomorskih brigad 7.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni telefonski najavi vsak delovnik od 11.30 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun:
51430-603-30437, sklic: 760090.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 10. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja gostinska in turistična
šola Izola, Nataša Cah, Izola, Prekomorskih
brigad 7.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 23. 10. 2001, ob 10.30, Srednja gostinska in turistična šola Izola, po urniku, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši plačilni rok 30 dni od prejetja računa
(v skladu z Zakonom 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): 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: reference pogodbenih
partnerjev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva odpiranja ponudb. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 5. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni pogoji, reference,
posebne ugodnosti; merila so natančno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Srednja gostinska in turistična šola
Izola
Št. 63/B
Ob-55149
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg. 10,
2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dograditev komunikacijskega omrežja: usmerjevalniki za poslovalnice USM 10 72 kosov, usmerjevalniki za zbiralke – tip 1
USM 20 8 kosov, Mikro vozlišče za poslovalnice HUB1 81 kosov, stikala za
enostavnejše zbiralke SW 1 5 kosov, lo-
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kalni strežnik – tip 1 2 kosa, lokalni
strežnik – tip 2 1 kos, strežnik za nadzor
dostopa SND 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dostava opreme v 15. dneh od podpisa pogodbe, asistenca še 4. mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Boštjan Lavuger.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 10. 2001 ob 10. uri Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu .
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: Poslovanje ponudnika je
v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom. Ponudnik je priložil vse zahtevane dokumente. Ponudnik v ponudbi ni dal
zavajajočih, lažnih in neresničnih podatkov.
Proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali prisilne poravnave. Ponudniku v zadnjih petih letih, pred objavo naročila, ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila. Ponudnik je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi v Republiki Sloveniji. Ponudnik
mora imeti status Cisco Premier Certified
Partner. Reference na področju komunikacij (ISDN, FR, TCP/IP, usmerjevalniki,…)
Reference na področju postavitve in upravljanja velikih podatkovnih omrežij za povezovanje med oddaljenimi lokacijami (v take

reference štejemo vsaj dve komunikacijski
omrežji z minimalno 35 povezanimi usmerjevalniki na različnih lokacijah in LAN omrežjih na teh lokacijah). V reference podjetja
in strokovno usposobljenost štejejo le reference ponudnika, brez podizvajalcev ali zunanjih partnerjev. Najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno izobrazbo
elektro tehnične ali računalniške smeri. Najmanj 1 redno zaposlenega strokovnjaka s
statusom CCDP (Cisco Certified Design
Professional) ali CCNP (Cisco Certified Network Professional). Reference strokovnega
kadra na področju komunikacij (ISDN, FR,
TCP/IP, usmerjevalniki,…) - samo redno zaposleni pri ponudniku. V času garancijske
dobe mora ponudnik imeti stalno na razpolago minimalno količino rezervnih delov in
opreme. Ponudnik mora zagotavljati servis
opreme v celotni življenjski dobi opreme. V
času garancije mora ponudnik zagotavljati
nadomestno opremo v primeru kakršne koli
napake na katerem koli delu opreme. V času garancije mora ponudnik zagotavljati odzivni čas, in sicer: za odgovor največ 1 uro,
za vzpostavitev funkcionalnosti naprave pa
največ 12 ur. Ponudnik mora podati podrobne tehnične specifikacije ponujene opreme in njihove kataloške številke pri proizvajalcu. Vsa oprema mora ustrezati tehničnim
standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji.Oprema mora biti opremljena s certifikatom o skladnosti, ki ga mora izdati pooblaščena ustanova v Republiki Sloveniji. Oprema mora biti enotna. Usmerjevalniki, HUB-i
in stikala morajo biti od istega proizvajalca.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve 30. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
40 točk, asistenca 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 68/01
Ob-55171
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Breže 1b, 1310
Ribnica, tel. 01/783-69-750, faks
01/7836-11-38.
3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli
400.000 l EL kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.
4. Kraj dobave: Ribnica, Sodražica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od približno
1. 11. 2001 do 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b, 1310 Ribnica.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 2001,
do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na transakcijski račun družbe, št.
03114-1000090269.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 10. 2001, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica, d.o.o., Breže 1b, 1310
Ribnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2001, ob 11. uri JKP Komunala
Ribnica, d.o.o., Breže 1b, 1310 Ribnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.
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:
– da ima število blokad ŽR v preteklih
šestih mesecih enak nič (zaporedna št. 6 v
obrazcu BON2, zap. št. 5 v obrazcu BON3),
oziroma potrdilo poslovne banke;
– da so ponudnikovi prihodki od prodaje
v zadnjem bilančnem obdobju, izkazani pod
zap. št. 8 obrazca BON1 ali zap. št. 11
obrazca BON3 ali zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki ali
večji od vrednosti ponudbe;
– da je v zadnjih 3 letih povprečno letno
dobavil večje količine EL olja od ponujene
količine EL olj.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001; 15. 11.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 40,
– plačilni pogoji 30,
– popusti 30.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Javno komunalno podjetje
Komunala Ribnica, d.o.o.
Št. 1.7-4923/01
Ob-55200
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 17 kosov kombinirano osebno vozilo, 3 kosi
kombi za prevoz oseb in tovora 8+1, 3
kosi vozilo s podaljšano kabino 6+1 in
zabojem za tovor, 3 kosi osebno vozilo
karavan, 3 kosi osebno vozilo limuzina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja po sklopih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Celje, Maribor, Postojna, Pivka, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
90 delovnih dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo-tajništvo, Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije, davčno številko, številko žiro računa ali transakcijskega računa,
številka faksa za odgovore.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-5014744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Ljubljana, sejna soba Centra za nabavo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
- dolgoročni komercialni kredit dobavitelja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): d.d.,
d.o.o.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kredit, garancija, dobavni rok, stroški vzdrževanja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 1.7-4922/01
Ob-55201
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 73 kosov
merilna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja po sklopih in postavkah
navedenih v razpisni dokumentaciji: Sklop
Ljubljana 10 kosov, Sklop Celje 36 kosov,
Sklop Pivka 27 kosov.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Celje, Pivka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
90 delovnih dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo-tajništvo, Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije, davčno številko,
številko žiro računa ali transakcijskega računa, številko faksa za odgovore na vprašanja.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-5014744, ponudniki iz tujine
plačajo znesek 50 EUR na devizni račun
50100-620-133-900-7100-59383/4.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 10. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska 11, Sejna soba Centra za nabavo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolgoročni komercialni kredit.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): d.d.,
d.o.o.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kredit, garancija, dobavni rok, ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 79/710/2001
Ob-55227
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-33.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za razvod lastne rabe 230 V AC in DC pri zamenjavi VN in
sekundarne opreme v RTP Divača - III. in
IV. faza.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
opreme februar 2002, rok izvedbe del od
marca do maja 2002.
7. (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 Marjan
Kavčič.
(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: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na PEE št. 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 10. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana 25. 10. 2001 ob 10. uri,
v dvorani B, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. 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.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z 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.
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 sledeče pogoje:
1. Garancijski rok za opremo in izvedena dela najmanj 18 mesecev od zapisniško
potrjenega zaključka del.
2. 1 s strani naročnika potrjena referenca ponudnika ali podizvajalca (dejanskega
proizvajalca opreme in izvajalca del) pri zamenjavi naprav lastne rabe (izdelava in
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vgradnja omar) v elektroenergetskih objektih moči nad 20 MW – ponudnik naj navede
številko pogodbe, datum podpisa pogodbe, naslov projekta-objekta, kjer je dela izvajal in pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni partner ELES, naj navede pogodbenega predstavnika s strani ELES-a, če je
pogodbeni partner izven ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost.
3. Rok dobave opreme je februar 2002,
izvedbe del pa od marca do maja 2002.
4. Proizvajalec omar mora biti istočasno
tudi montažer teh omar.
5.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.
6. Podati izpolnjen obrazec “ponudba“.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 12. 2001; 9. 11.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (85%),s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika ali podizvajalca (10%), plačilni pogoji 5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled za potencialne ponudnike bo
16. 10. 2001 ob 10. uri v RTP Divača.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 26/2718/2001
Ob-55228
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: projektiranje, dobava opreme in izvedba
elektromontažnih del pri zamenjavi
opreme UPS vodenja Nova Gorica.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Erjavčeva 20, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca
junija 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri
naročniku, prevzem dokumentacije v
tajništvu Upravljanja električne energije, 4.
nadstropje, Sara Ravš, dodatne informacije Danilo Krajnc.
(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 (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 5.950 SIT (cena 5.000 SIT +DDV
950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na UPO št. 2 .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 10. 2001
do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 22. 10. 2001 ob 10.
uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. 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.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
naročnik bo z 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 .
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 sledeče pogoje:
1. Garancijski rok za dobavljeno opremo
in izvedena dela najmanj 24 mesecev, za
baterije pa 36 mesecev od zapisniško
potrjenega zaključka del.
2.1 s strani naročnika potrjena referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri gradbenih in montažnih delih v stikališču 110
kV, 220 kV ali 400 kV v zadnjih 5 letih –
ponudnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa
pogodbe,
naslov
projekta-objekta, kjer je dela izvajal in
pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni
partner ELES, naj navede pogodbenega
predstavnika s strani ELES-a, če je pogodbeni partner izven ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost.
3. Rok izvedbe del je do konca junija
2002.
4. Ponudnik mora v ponudbi priložiti
izpolnjene tabele iz tehničnih razpisnih
pogojev in prospektni material. Podatki v
tabelah in prospektnem materialu morajo
biti identični.
5. Ponudnik mora predložiti podatke o
zagotovljenem servisu, rezervnih delih,
šolanju kadrov, ovrednotiti stroške za preventivno vzdrževanje za 10 let po izteku garancijske dobe, predložiti vso zahtevano
dokumentacijo.
6. 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.
7. Podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: 16. 12. 2001; 19. 11.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (65%), stroški letnega preventivnega vzdrževanja (10%), ustreznost
zahtevanim tehnološkim parametrom (10%),
priloženi tipski atesti in rezultati posebnih
preskusov na referenčnem objektu (10%),
plačilni pogoji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled za potencialne ponudnike bo
10. 10. in 11. 10. 2001 od 8. do 12. ure
na Erjavčevi 20 v Novi Gorici.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 498/01
Ob-55243
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/57-72-311, 57-72-010,
faks 063/57-72-593.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kurilno olje, 180.000
litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE Ravne
pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Predvideni čas dobave: začetek
1. 1. 2002, zaključek 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ek.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/57-72-593.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
12. 10. 2001 vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo Kurilno
olje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 24. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 10. 2001 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,Celjska cesta 37, Vojnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

Št.

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in 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,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 30
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vso razpisano letno količino ekstra lahkega kurilnega olja,
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
11. da bo pri vsaki sukcesivni dobavi
ekstra lahkega kurilnega olja kupcu priznal
ponujeni rabat v %,
12. da zagotavlja dostavo fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju - iztočeno,
13. da bo dostavljal cenike ob vsaki spremembi cene,
14. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
15. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,
16. da ima dokazilo o usposobljenosti
za prevoz lahko vnetljivih snovi,
17. da ima izjavo, da razpolaga z vozili
prostornine ca. 7.000 litrov in ca. 3.000
litrov, registriranih za prevoz lahko vnetljivih
snovi,
18. da ima izjavo, da je seznanjen z načinom dostopa in načinom manipulacije pri
dobavi kurilnega olja.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba: 31. 12. 2004.
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Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 29. 10. 2001.
15. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja končna cena na dan 18. 10. 2001.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
21,600.000 SIT.
Dodatne informacije se dobijo samo pisno na naslovu kot pod 2. točko.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 110-1/01
Ob-55252
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozila mehanizacija in oprema za vzdrževanje AC
Šentjakob – Kompolje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Delo se bo oddalo po naslednjih sklopih:
Sklop I. – Tovorno vozilo moči – 280 kW,
pogon 4x4, brez zabojnika; Posipalec za mokro soljenje vsebine – 6m3 montaža na šasijo
vozila; Čelni preklopni plug dolžine 5m; Bočni plug; Tovorno vozilo moči – 280 kW, pogon 4x4 z zabojnikom; Posipalec za mokro
soljenje vsebine – 5m3, montaža na zabojnik
vozila; Tovorno vozilo moči – 180 kW, pogon 4x4 z zabojnikom, Posipalec za mokro
soljenje vsebine – 4m3, montaža na zabojnik
vozila, Čelni plug dolžine – 4m,
Sklop II. – Tovorno vozilo dovoljene skupne mase do 3.500 kg podaljšana kabina,
pogon na zadnjo os; Tovorno vozilo dovoljene skupne mase do 3.500 kg podaljšana
kabina, pogon na prednjo os, Kombinirano
osebno vozilo, moč motorja – 50kW,
Sklop III – Univerzalno delovno vozilo
moči – 170 kW, pogon 4x4, prekucni zabojnik, hidrostatični pogon, dvostopenjska
hidravlika, panoramska vrata kabine prirejena za košnjo; Posipalec za mokro soljenje
vsebine – 4m 3, montaža na zabojnik vozila;
Čelni plug dolžine – 4m; Stranski rezkar
snega, kapacitete min 1,6 t/uro kot čelni
priključek na univerzalno delovno vozilo;
Komplet: kosilnica za brežine s sesanjem
trave (montaža na plato zabojnika) s prikolico za travo vsebine – 10m3; Čelna kosilnica
(kot priključek na univerzalno vozilo),
Sklop IV. – Komplet: tovorno vozilo
(upravljanje s c kat.) z nadgradnjo dvižne
košare delovne višine 20–25m,
Sklop V. – UKV mobilne postaje, kompletno z vgradnjo v vozila; Ročna UKV postaja,
Sklop VI. – Prikolica s signalno tablo
spremenljive vsebine; Prikolica s signalno
tablo za zapiranje voznega pasu; Prikolica s
signalno tablo za označevanje delovišča,
Sklop VII. – Traktor – goseničar (guma)
s čelnim mulčarjem vejevja do fi 10, moč
traktorja cca- 65 kW.
4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 2 meseca po podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
30. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 10.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 10. 2001 do 10,30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 10. 2001 ob 11. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5,800.000 SIT za sklop 1 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb, v višini 1,100.000 SIT za sklop 2
in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb, v višini 2,200.000 SIT za sklop 3 in veljavnostjo 210 dni od datuma
odpiranja ponudb, v višini 1,250.000 SIT
za sklop 4 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb, v višini 64.000 SIT
za sklop 5 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb, v višini 360.000 SIT
za sklop 6 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb, v višini 350.000 SIT
za sklop 7 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb oziroma v višini
11,124.000 SIT za vse sklope skupaj in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 28. 4. 2002. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 7. 2001, Ob-52753.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: Zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55253
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozina – Klanec, Srmin – Socerb; nabava
vozil za AC bazo Kozina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 45 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
26. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 10. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
26. 10. 2001 ob 9. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 350.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 24. 4. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: Zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55259
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozina – Klanec, Srmin – Socerb; nabava
opreme za AC bazo Kozina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih: 1.
Krtača za čiščenje predora; 2. Vrtalo za vrtanje v zemljo (za smernike); 3. Priključek za
pranje prometnih znakov; 4. Kompresor –
mobilni; 5. Kosilnica ročna (obrezovalnik); 6.
Priklopno vozilo z nadgradnjo – svetlobna
tabla za zapiranje prometnega pasu; 7. Priklopno vozilo s signalno tablo spremenljive
vsebine – polno grafična; 8. Signalna tabla
spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo – polno grafično; 9. Signalna tabla spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo – polno barvna (RGB); 10.
Stroj za pranje; 11. Oprema za mokro peskanje; 12. Oprema delavnic; 13. Drobna
oprema; 14. Kontejner za razsuti tovor.
4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 60 dni po podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
tel. 01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
26. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 10. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
26. 10. 2001 ob 10. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT za Sklop 1 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb, v višini 50.000 SIT za Sklop 2 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb, v višini 20.000 SIT za Sklop 3 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb, v višini 81.000 SIT za Sklop 4 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb, v višini 9.000 SIT za Sklop 5 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb, v višini 65.000 SIT za Sklop 6 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb, v višini 97.000 SIT za Sklop 7 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 97.000 SIT za Sklop 8 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 161.000 SIT za Sklop 9 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 12.000 SIT za Sklop 10 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 22.000 SIT za Sklop 11 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 81.000 SIT za Sklop 12 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 26.000 SIT za Sklop 13 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 15.000 SIT za Sklop 14 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

Št.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 24. 4. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 5. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55260
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozina – Klanec, Srmin – Socerb; nabava
mehanizacije za AC bazo Kozina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Delo se bo oddalo po naslednjih sklopih: 1.
Tovorno vozilo moči ca. 300 kW, pogon
6x6, z zabojnikom in hidravličnim dvigalom;
2. Univerzalno delovno vozilo moči ca. 140
kW; 3. Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5 t – preglednik; 4. Tovorno
vozilo – cisterna ca. 9 m3; 5. Snežni plug –
čelni ca. 3 m; 6. Snežni plug – stranski; 7.
Posipalec 5m3; 8. Posipalec 4m3; 9. Kosilnica za brežine; 10. Čelna kosilnica za bankine; 11. ročna rotacijska kosilnica – mulčer; 12. Cisterna valjar do 1 tone; 13. Viličar 4,5 t.
4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 120 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba
za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
26. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 10. 2001 do 10,30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
26. 10. 2001 ob 11. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 870.000 SIT za sklop 1 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 740.000 SIT za sklop 2 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 193.000 SIT za sklop 3 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 804.000 SIT za sklop 4 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 129.000 SIT za sklop 5 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 193.000 SIT za sklop 6 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 161.000 SIT za sklop 7 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb; v
višini 143.000 SIT za sklop 8 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb; v
višini 322.000 SIT za sklop 9 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb; v
višini 108.000 SIT za sklop 10 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb; v višini 129.000 SIT za sklop 11 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 79.000 SIT za sklop 12 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 208.000 SIT za sklop 13 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 24. 4. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 12. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 025-45/2001
Ob-55266
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: terenska
obutev 700 kosov - opis razviden iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: Centralna enota in območne enote ZGS, seznam predvidenih lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave od 1. 12. 2001 do 31. 12. 2001
(okvirno).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana - tajništvo, Garafolj Mateja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR, št.
50106-603-54908 pri APP Ljubljana z označbo: 101-919.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni naslednji podatki o ponudniku: naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne oziroma navedba davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZGS-tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 10. 2001, ob 10. uri v sejni sobi
ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo v višini 7% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
razvidno iz razpisne dokumentacije. Ostala
finančna zavarovanja - po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– čisti letni prihodki iz prodaje ponudnika morajo biti večji od razpisane vrednosti
predmeta javnega naročila,
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiran žiro račun oziroma negativno stanje sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na žiro računu,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
45 dni od dneva potrditve računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– da je sposoben dobaviti blago najkasneje do 31. 12. 2001 (okvirni datum),
– ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila,
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 90 dni od dneva odpiranja
ponudb,
– ponudnik mora predložiti vsa dokazila, zahtevana v V. točki razpisne dokumentacije,
– da je predložil vzorce za posamezne
artikle terenske obutve,
– da ponudnik ponudi artikle, ki bodo
ustrezali zahtevam naročnika, opredeljenim
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 6. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, garancijski rok 25%.
Podrobnejši opis in ovrednotenje meril
sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 1
Ob-55270
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Podlubnik 1, 4220
Škofja Loka, telefon 04/506-11-11, faks:
04/512-51-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino, in sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Groharja Škofja Loka, Podlubnik 1, 4220
Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Ivana Groharja Škofja Loka,
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, telefon
04/506-11-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti, po elektronski pošti ali na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51510-603-32286.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 10. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Ivana Groharja
Škofja Loka, Podlubnik 1, 4220 Škofja
Loka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 10. 2001 ob 8. uri v Osnovni šoli
Ivana Groharja Škofja Loka, Podlubnik 1,
4220 Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potrebno je predložiti lastno menico v vrednosti
5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
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: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 12.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
1. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
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točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: .
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Osnovna šola Ivana Groharja
Škofja Loka
Št. 0512/3-308/89-01
Ob-55309
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks 01/231-50-73.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme tehničnega varovanja, in sicer izvedba protivlomnega in
požarnega varovanja, video nadzora ter
govorilnih naprav na objektih Policije.
Specifikacija blaga je opredeljena 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 - izvedba protivlomnega in požarnega varovanja, video nadzora ter govorilnih naprav na objektu PPP Ljubljana,
– sklop 2 - izvedba video nadzora ter
govorilnih naprav na objektu PP Ormož,
– sklop 3 - izvedba protivlomnega in požarnega varovanja, video nadzora ter govorilnih naprav na objektu PP Žalec,
– sklop 4 - izvedba video nadzora ter
govorilnih naprav na objektu PP Koper,
– sklop 5 - izvedba video nadzora ter
govorilnih naprav na objektu PU Kranj.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi 1,
2, 3, 4 in 5) ali po posameznih sklopih v
celoti. Posameznih postavk iz posameznega sklopa, ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave:
– sklop 1 - PPP Ljubljana,
– sklop 2 - PP Ormož,
– sklop 3 - PP Žalec,
– sklop 4 - PP Koper,
– sklop 5 - PU Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki 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 7. 11. 2001, najkasnejši rok za dobavo in montažo blaga, ki
je predmet javnega razpisa pa je 30 dni po
podpisu pogodbe, vendar ne kasneje, kot
do dne 10. 12. 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: Alojz Jakoš,
tel. 01/472-56-62.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
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zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila virmansko, št. računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30808901.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 10. 2001,
najkasneje do 9. 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
19. 10. 2001, ob 10. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 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 29. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom cena, združljivost z delujočo
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opremo, čas garancije in finančno stanje
ponudnika.
Ponudniki lahko za merilo cena prejmejo 63 točk, za združljivost z delujočo opremo 15 točk, za čas garancije 15 točk ter za
finančno stanje ponudnika 7 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 8-258
Ob-55184
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova
10,
Ljubljana,
telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reflektorji: 4 x z gibljivim ogledalom (scanner), 6
x z gibljivo glavo 575 W (moving head),
6 x z gibljivo glavo (moving head) 1200
W, 2 x spremljevalni (followspot), 12 x
profilni, 10 x PC, 10 x fresnel.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je sprejemljivost ponudb in oddaja po sklopih za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj in sicer po vseh sedmih navedenih sklopih.
4. Kraj dobave: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november,
december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sedež naročnika, pri Vinku Severju, telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 9. do
19. 10. 2001 vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 10. 2001, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj-ponudba za reflektorje”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 10. 2001 ob 15. uri v sejni sobi
naročnika v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji in so
skladni z navodilom v Uradnem listu RS, št.
43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: proračunska sredstva.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001; 12. 11.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja cena pri zahtevanem obsegu, kakovost
storitve, kakovost ponujene opreme. Razmerje je 40:20:20. Natančnejši opis je v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Cankarjev dom
Št. 8-258
Ob-55185
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
Prešernova 10, Ljubljana, telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tonska
oprema: dve mešalni mizi in dva kompleta brezžičnih mikrofonov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je sprejemljivost ponudb in oddaja po sklopih za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj in sicer: mešalna miza za dvoransko ozvočenje, mobilna monitorska mešalna miza in dva kompleta brezžičnih mikrofonov.
4. Kraj dobave: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november,
december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sedež naročnika, pri Vinku Severju, telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 9. do
19. 10. 2001 vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 10. 2001, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj-ponudba za tonsko opremo”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 10. 2001, ob 12. uri v sejni sobi
naročnika v prvem nadstropju.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
in so skladni z navodilom v Uradnem listu
RS, št. 43/00.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: proračunska sredstva.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001; 12. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja cena pri zahtevanem obsegu, kakovost
storitve, kakovost ponujene opreme. Razmerje je 40:20:20. Natančnejši opis je v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Cankarjev dom

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. 3/01
Ob-55284
V objavi javnega razpisa za oddajo del:
rekonstrukcija čistilne naprave Trebnje II. faza št. 3/01, Ob-54280, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
se 10. točka popravi in pravilno glasi:
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 3220
Ob-55090
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževalna dela na rezervoarju B3 za skladi-

šče naftnih derivatov (predelava cevovodov, strojna dela, krmiljenje, protipožarna zaščita, protikorozijska zaščita).
(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: Nafta Lendava, Rudarska cesta 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november-december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, davčna št., tel. in faks).
Kontaktna oseba je Škerjanc Vanda, tel.
07/589-73-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na ŽR zavoda št.
50100-603-42-300 pri APP Ljubljana s pripisom “čiščenje rezervoarjev za ND”, ali pri
blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele po pošti s priporočeno pošiljko na naslov zavoda, ali bodo
osebno oddane v tajništvu do vključno
12. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2001 ob 9. uri v prostorih
zavoda, Dunajska 106/VII, Ljubljana, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1 mio SIT z rokom
veljavnosti še 30 dni od dneva obvestila o
izbiri.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe vzdrževalnih del. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 25. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, rok izvedbe 20%, garancija 5%, posebne ugodnosti 5%.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 9. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 148/01
Ob-55092
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-21-10, faks 02/530-21-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na fasadi, prenova okenskih
profilov in prenova strešne kritine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: skupna dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: mesec november-december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, tajništvo
zavoda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
16. 10. 2001 vsak delavnik od ponedeljka
do petka od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT z virmanom na žiro račun: 51900-603-32111.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 10. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 10. 2001 ob 11. uri v sobi direktorice v Zavodu za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti podpisano bianco menico v skladu z razpisno
dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po določbah zakona
o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

Št.

sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
ponderjem 70%, plačilni pogoji 30%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: morebitne druge informacije
bodo ponudniki dobili od Zrinski Iztoka,
firma Statikon, tel. 02/534-88-11 ali
02/534-88-10.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota
Št. 351-05-8/00
Ob-55104
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava ostrešja in strešne kritine na objektu
Roška v Ljubljani.
(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe predvidoma 60 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana-glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana-glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 10. 2001 ob 13. uri - Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana-sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ostali pogoji so
podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno oziroma pravočasno opravljene gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) - skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika - 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 - 5 točk;
5. splošni garancijski rok - do 4,8 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Duša Škulj, tel. 01/478-18-32.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 352-5-9/97
Ob-55138
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa
Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/79-90-612, faks 02/79-90-619,
e-mail: obcina.kidricevo.hertis@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Njivercah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja delov ali sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Njiverce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek 5. 11. 2001, zaključek 31. 1. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: druge morebitne informacije o naročilu lahko dobite pri
tajniku občine Janku Hertiš, telefon
02/799-06-12 ali pri komunalnem nadzorniku Igorju Premužič, tel. 02/799-06-16 in
na sedežu občine Kidričevo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
21. 9. 2001 do 23. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na
žiro
račun
občine
Kidričevo
št.
52400-630-20759 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za gradnjo kanalizacije v Njivercah“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo ali oddati osebno na sedežu občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 10. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
občine Kidričevo, prvo nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
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čila 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti
posameznega ponudnika oziroma izvajalca.
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: izjava iz tretjega odstavka 92. člena ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok izvedbe, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Občina Kidričevo
Št. 3289
Ob-55210
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek - strojna dela, priključki za instrumentacijo in krmiljenje.
(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: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november - december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov in faks). Kontaktna oseba:
Dušan Garzarolli (tel. 01/589-73-83 ali
041/630 328).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8.do 14. ure do vključno 25. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
25.000 SIT (vključno z DDV), z virmanom
na ŽR naročnika št. 50100-603-42-300 pri
APP Ljubljana s pripisom “Rekonstrukcija R
Ortnek-S“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane po pošti s pripo-
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ročeno pošiljko na naslov naročnika do
vključno 22. 10. 2001, veljaven je poštni
žig do 24. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 10. 2001 ob 11. uri v prostorih
zavoda, Dunajska 106/VII, Ljubljana, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,200.000 SIT z rokom veljavnosti še 30 dni od dneva obvestila o izbiri.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe pogodbenih del. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 29. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50%,
– reference 30%,
– rok garancije 10%,
– rok izvedbe 5%,
– posebne ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost 60 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 3288
Ob-55211
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek - antikorozijska zaščita.
(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: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november - december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,

ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov in faks). Kontaktna oseba:
Dušan Garzarolli (tel. 01/589-73-83 ali
041/630 328).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 25. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
35.000 SIT (vključno z DDV), z virmanom
na ŽR zavoda št. 50100-603-42-300 pri
APP Ljubljana s pripisom “rekonstrukcija R
Ortnek-A“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane po pošti s priporočeno pošiljko na naslov zavoda do vključno 22. 10. 2001, veljaven je poštni žig do
24. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2001 ob 13. uri v prostorih zavoda,
Dunajska 106/VII, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3,000.000 SIT z rokom veljavnosti še 30 dni od dneva obvestila o izbiri.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe vzdrževalnih del. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 29. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50%,
– reference 30%,
– rok garancije 10%,
– rok izvedbe 5%,
– posebne ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost 150 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18 Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 3290
Ob-55212
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija rezervoarjev v skladišču naftnih derivatov Ortnek - sanacija armirano betonskih konstrukcij.
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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: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november–december 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov in faks). Kontaktna oseba:
Dušan Garzarolli (tel. 01/589-73-83 ali
041/630 328).
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure do vključno 25. 9. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
35.000 SIT (vključno z DDV), z virmanom
na ŽR zavoda št. 50100-603-42-300 pri
APP Ljubljana s pripisom “Rekonstrukcija R
Ortnek-A“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo oddane po pošti s priporočeno pošiljko na naslov zavoda do vključno 22. 10. 2001, veljaven je poštni žig do
24. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 10. 2001 ob 15. uri v prostorih
zavoda, Dunajska 106/VII, Ljubljana, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2,800.000 SIT z rokom veljavnosti še 30 dni od dneva obvestila o izbiri.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe vzdrževalnih del. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 29. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50%,
– reference 30%,
– rok garancije 10%,
– rok izvedbe 5%,

Št.

– posebne ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost 140 mio SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-55232
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/33-91-100,
faks 05/33-91-128.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rezervoar damber I - gradbena, strojna in elektrodela .
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kromberk pri Novi Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
25. 10. 2001, zaključek del 20. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b,5000 Nova Gorica, investicijsko-razvojni sektor, kontaktna oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 10. 2001
do 8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 10. 2001 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije. Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: upošteva se splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5 %,
reference 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 403-06-012/01
Ob-55233
1. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/675-16-01, faks
02/676-06-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: etažno
parkirišče za osebne avtomobile.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja gradnje je predvidena
kot celota.
c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedba projektov ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Lovrenc na Pohorju.
5. Sprejemljivost ponudb: variante ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2001,
junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Lovrenc na
Pohorju, občinska uprava, Albina Pajtler.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave ter do
roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-26063 s sklicem na št. – v višini 10.000 SIT (DDV je vključen) z namenom
nakazila “Pristojbina za javni razpis Etažno
parkirišče za osebne avtomobile“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 10. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lovrenc na Pohorju,
Občinska uprava, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v tajništvo.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – javni razpis – etažno parkirišče. Na ovitku mora biti jasno naveden
naziv in naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2001 ob 13. uri, Občina
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju.

Stran

5640 / Št. 74 / 21. 9. 2001

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije je do izteka veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: opredeljeno v razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev podpisanega pravnega akta o skupnem nastopu z navedbo pooblaščenega
ponudnika.
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:
(a) da je ponudnik oziroma njegov podizvajalec v zadnjih treh letih opravil vsaj tri
dela na področju visokih gradenj v vrednosti 25 oziroma nad 25 mio SIT (upoštevane
bodo samo reference s priporočili),
(b) da ponudnik ponudi najmanj 60-dnevni plačilni rok,
(c) da je ponudnik sposoben delo opraviti v predvidenem roku,
(d) da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev,
(e) da ima ponudnik na razpolago tehnične in kadrovske zmogljivosti za izvedbo
javnega naročila,
(f) da je odgovorni vodja gradbišča vodil
vsaj en objekt, katerega vrednost je bila 25
oziroma več mio SIT,
(g) da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditev delovnih pogojev in
(h) da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena največ – 70 točk,
b) reference s priporočili največ – 20
točk,
c) plačilni pogoji največ – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka predhodnega
razpisa, če je: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahtev za objavo je bila odposlana
14. 9. 2001.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 110-1/01
Ob-55249
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Izvedba
sanacije viadukta Dolgi most VA 046 na
odseku AC A17016 v km 0,280.
(b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1/0016 v km
0,280.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 40 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ.dipl.inž.grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel 01/30-94-297,
faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
25. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 10. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 10. 2001 ob 9. uri na naslovu Ljubljana, v veliki dvorani Ministrstva za promet in
zveze, Langusova 4, I. 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
višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 16. 3. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55250
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba sanacij mostov VA 095 in VA 096
preko Slatinskega potoka na AC odseku 038.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1/00038 Slovenske Konjice – Dramlje v km 9,110 oziroma
v km 9,880.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-297,
faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
25. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 10. 2001 ob 10. uri na naslovu Ljubljana, v veliki dvorani Ministrstva za promet in
zveze, Langusova 4, I. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 in veljavnostjo 172 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 16. 3. 2002, datum odločitev o sprejemu ponudbe je 4. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55251
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
nadvoza na priključku Celje VA 112.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1 0040 Celje –
Arja vas, km 0,000.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 45 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
01/30-94-297, faks 01/30-94-264.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
24. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 10. 2001 do 8,30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 10. 2001 ob 9. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 750.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 22. 4. 2002. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55261
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sanacije mostu čez Koprivnico VA 115
na AC odseku 040.
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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: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: AC A1/0040 Celje –
Arja vas v km 1,860.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so variantne ponudbe z zamenjavo celotne prekladne konstrukcije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 70 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ.dipl.inž.grad.,
tel. 01/47-88-331,
faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž.
grad. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana,
Einspielerjeva
6,
tel. 01/30-94-297, faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
25. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 10. 2001 do 10. ure .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 10. 2001 ob 11. uri na naslovu Ljubljana, v veliki dvorani Ministrstva za promet,
Langusova 4, I. 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
višini 2,700.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
142 dni oziroma do 16. 3. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 4. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najnižja ponudbena cena. Za variantno rešitev
z zamenjavo celotne prekladne konstrukcije je ponudbena cena lahko do 10% višja
od ponudb po razpisnem projektu sanacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: Zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1913/2001
Ob-55278
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana-Brdo, tel.
01/477-06-00, faks 01/477-07-55.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža tehnološke opreme kuhinje Doma v ocenjeni vrednosti 45,000.000 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 vsa dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cesta na Bokalce 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, kontaktna
oseba Franc Magister, tel. 01/477-06-01,
e-mail: franc.magister@dso-vic.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave vsak delovni dan od ponedeljka do
petka do 8. do 12. ure do roka za
oddajo ponudbe (po predhodni telefonski najavi).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom
na
žiro
račun
št.
50101-603-50449, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 10.
2001 ob 12.30 v dvorani Doma starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60 dni od odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 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
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 60 dni od odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve o prejemu ponudbe je
10. 10. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa so: cena, reference, krajši rok izvedbe, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik
Ob-55279
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj, tel. 07/30-56-260,
faks 07/30-56-282.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
jedilnice in večnamenskega prostora v
DSO Črnomelj.
(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: Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek 3. 12. 2001, zaključek 29. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tatjana Špehar, tel. 07/30-56-260, e-mail: crnomelj.spehar@ssz-slo.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52110-603-33283, sklic 99999.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2001 ob 11. uri, Dom starejših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c,
Črnomelj, soba št. 14.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbene
cene; če vrednost ponudbene cene ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije
ni potrebno predložiti.
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): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka določenega
za predložitev ponudb, predvideni rok odločitve o sprejemu je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 50,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Dom starejših občanov Črnomelj

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. K65-3/01
Ob-55323
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper z
minimalnim obsegom primestnega linijskega prevoza oseb, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44770, se popravijo naslednje točke:
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
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javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper. Vrsta
storitve: storitve kopenskega transporta po
prilogi 1A ZJN-1.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 12. 2001 do
konca junija 2002, z možnostjo podaljšanja za eno leto, vendar skupno največ 5 let.
8. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper št. 51400-630-90004, sklic
na številko 00 714 1 0002-0411 in s pripisom: Javni razpis - izvajanje šolskih prevozov.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 10. 2001 ob13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, prvo
nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, veljavna do 30. 12. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 30. 12. 2001. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.
Mestna občina Koper
Ob-55124
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na Koroškem, Center 101, tel./faks 870-48-10,
870-48-21, e-mail: dragica.mazej@crna.si
3. Vrsta storitev in opis: prevozi osnovnošolskih otrok v občini Črna na Koroškem.
Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za obe relaciji skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje občine Črna
na Koroškem, relaciji v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: šolsko leto
2001/2002 in šolsko leto 2002/2003.
8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Dragica Mazej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni občine ali z virmanskim nalogom na žiro račun
51830-630-25622.

Št.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem v zapečateni kuverti s pripisom “Javni
razpis za šolske prevoze 2001/2002”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 10. 2001 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Črna na Koroškem.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na mirodajna določila v predpisih: plačilo po opravljenem delu v zakonskem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najnižja ponujena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom, na Občini Črna na Koroškem pri Dragici Mazej. Podrobnejše informacije o prevozih za posamezno relacijo
dobijo ponudniki pri ravnateljici Osnovne šole Črna na Koroškem Jožici Ovnič.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Občina Črna na Koroškem
Št. 260-4/01
Ob-55195
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Izola d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 1, 6310
Izola,
tel.
05/64-00-180,
faks
05/64-17-371.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja in popravila - izvajanje raznih del iz
dejavnosti naročnika na vzdrževanju javnih
in prometnih površin ter interventnih del na
kanalizaciji in na pokopališču na območju
Občine Izola.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Izola.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2001
do 30. 11. 2002 z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Martina Šavron.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2001
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT nakazati na ŽR št. 51430-601-11186 pri APP
Izola. Ob dvigu dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu, davčno številko ter izjavo ali
je davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 10. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Izola
d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 10. 2001 ob 9. uri na sedežu
podjetja.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe.
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): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002,
30. 10. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponujena cena, plačilni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Št. 2/01
Ob-55215
1. Naročnik: Občina Lendava-Lendva
Község.
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2. Naslov naročnika: Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, tel. 02/57-89-410,
faks 02/575-12-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: svetovanje in strokovni nadzor nad izvedbo projekta kanalizacijsko omrežje Lendava.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Občina Lendava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja leto 2002, predvideni čas dokončanja
del leto 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Lendava d.o.o., kontaktna oseba je Ciril Štesl,
tel. 02/57-89-060.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati po predhodni
najavi vsak delovni dan od ponedeljka do
petka do 30. 9. 2001 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 30.000 SIT z vključnim DDV. Potrdilo
o vplačilu na ŽR 51900-601-12601 predložite 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 22. 10. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Občina Lendava-Lendva Község, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
2001 ob 12. uri v uradu župana Občine
Lendava.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti priložena bančna garancija v višini 1,000.000
SIT in mora veljati 120 dni od javnega odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se plačuje v skladu z zakonom o
javnih financah in zakonom o izvrševanju
proračuna RS za leto 2001.
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:
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– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje projektiranja in gradnje kanalizacije,
– poznavanje in izvajanje tovrstnih del inženirja v skladu z načeli FIDIC.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o graditvi objektov, Zakon
o urejanju prostora, posebne gradbene
uzance.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 1. 2002; 22. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnični del (utež 40%) vplivnost v %
– ustreznost predloženega
delovnega programa
40
– izobrazbena struktura vsega
kadra, predvidenega
za izvedbo storitev
20
– splošne izkušnje
10
– reference na podobnih objektih,
sofinanciranih s strani PHARE
30
2. finančni del (utež 60%).
Višina ponudbene cene, glede na najnižjo vrednost.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Občina Lendava-Lendva Község
Št. 500/01
Ob-55242
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/57-72-311, 57-72-010,
faks 063/57-72-593.
3. Vrsta in opis storitve: pranje perila,
priloga I B, št. kategorije: 27, letna količina 50.000 kg.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Predvideni čas izvedbe: začetek
1. 1. 2002, zaključek 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/57-72-593
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
12. 10. 2001 vsak dan med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s

pripisom za razpisno dokumentacijo pranje
perila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 25. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2001 ob 10. uri, sejna soba uprave
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in 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 mesecev 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,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 30
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse zahtevane letne količine storitev,
10. da je zadnja tri leta oskrboval vsaj tri
javne zavode, proračunske porabnike ali podjetja oziroma družbe z več kot 150 zapo-
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slenimi – dokazano z dokazili (izjave uporabnikov ali fotokopije pogodb za zadnja tri
leta, in sicer za leto 1999, 2000 in 2001,
11. da ima izjave naročnikov, navedenih
na obrazcu za reference in PB Vojnik, kolikor je za naročnika že opravljal storitve pranja perila, o kvaliteti pranja in morebitnih
manjkih, ugotovljenih pri prevzemu opranega perila,
12. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
13. da zagotavlja fiksno ceno na enoto
storitev za leto 2002, nato valorizirano ceno
za leto 2003 in 2004,
14. da zagotavlja dostavo fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik – naloženo, razloženo,
15. da sprejema tehnologijo zbiranja in
razdeljevanja perila,
16. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod.
15. Datum do katerega mora veljati ponudba: 31. 12. 2004.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 30. 10. 2001.
16. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
8,500.000 SIT.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 435/2001
Ob-55247
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za šport, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana, tel.: 01/244-11-26, faks
01/244-12-66,
e-pošta:
dusa.cankar@mss.edus.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovalniške
storitve po točki 1A - 6a priloge zakona
o javnih naročilih.
Predmet javnega naročila je nezgodno zavarovanje za primer: smrt zaradi
nezgode, invalidnost, dnevno nadomestilo za 692 športnikov-amaterjev svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po vsakokratni zadnji publikaciji Obvestila OKS in za štiri spremljevalce športnikov – amaterjev po
vsakokratnih uradnih evidencah nacionalnih panožnih športnih zvez, v skupni
vrednosti 10,289.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: zavarovanje športnikov
amaterjev svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda in njihovih spremljevalcev v Republiki Sloveniji in tujini v skladu z določili v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 11. 2001 do
31. 10. 2002.

Št.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za šport, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana - v tajništvu sektorja, informacije
pa dobe pri Duši Cankar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do 12. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za šport,
Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 10. 2001 ob 10. uri v prostorih
RS, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Urad za šport, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: ponudnik mora izpolnjevati pogoje določene v razpisni dokumentaciji v skladu z 41. do 43. členom Zakona o
javnih naročilih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: 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 mora veljati
do 30. 11. 2001. Naročnik bo odločil o
izbranem ponudniku najkasneje v roku 10
dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Vrednost zavarovalne vsote:
– za smrt zaradi nezgode – 20 točk,
– invalidnost – 20 točk,
– dnevno nadomestilo – 30 točk,
– čas potreben za izplačilo odškodnine
oziroma v pogodbi določene zavarovalne
vsote (v dnevih) - do 20 točk,
– višina pozavarovanja - 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport RS
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Št. 110-1/01
Ob-55254
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izgradnja ABC
sistema na čelni cestninski postaji Kompolje v km Ac 6.4+60.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: CP Kompolje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe je
40 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Borut Skubic, inž. grad. – DDC,, Ljubljana
tel. 01/723-53-23, faks 01/723-55-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
24. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 10. 2001 do 10,30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 10. 2001 ob 11. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 7,250.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
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venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo .
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 22. 4. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 7. 2001, Ob-52754.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-55255
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: AC Slivnica – Pesnica, pododsek AC Slivnica – Ptujska
cesta; monitoring povšinskih in podzemnih voda.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Slivnica – Ptujska
cesta.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
oddati končno poročilo v 28 mesecih po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad. –
DDC, Nadzor Slivnica tel. 02/605-99-61,
faks 02/608-99-71.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 9. 2001 do
24. 10. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 12.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 10. 2001 do 9,30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 10. 2001 ob 10. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 22. 4. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 9. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 015783
Ob-55288
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov in garažnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: poslovna stavba JP VO
- KA, skladišče Kleče, Centralna čistilna naprava Zalog.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
Sklop A: čiščenje poslovnih prostorov (3
lokacije, skupna kvadratura pribl. 9670 m2),
sklop B: čiščenje garažnih prostorov (kvadratura pribl. 13 593 m2).
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek decembra 2001, trajanje tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vizjak Franc,
tel. 01/47-29-473.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 9. 2001
do 24. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50100-601-11581, znesek 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 10. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
(vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 10. 2001 ob 8. uri.
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: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, dosedanje sodelovanje, boniteta podjetja, reference ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 404-08-237/01-2
Ob-55125
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: perutninsko meso.
(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 predložiti prijavo za celoten
predmet razpisa in za posamezne skupine
lokacij.
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 261/2001-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 17. 10. 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-261/2001–OMP,
Perutninsko
meso“.
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.

Št.

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 se transport perutninskega mesa in
mesnih izdelkov do kupca vrši v za to namenjenih hladilnih vozilih, tako da se hladna
veriga ne pretrga,
– da bo zagotavljal za sveže meso in
hrenovke normalni odzivni čas 1 dan, intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da bo zagotavljal za mesne izdelke
normalni odzivni čas 1 do 3 dni, intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da bo zagotavljal dobavo perutninskega mesa, ki ni starejše od enega dne,
– da mesni izdelki z rokom trajanja od
10 do 30 dni, ne bodo ob dobavi starejši od
5 dni,
– da mesni izdelki z rokom trajanja od
enega do dveh mesecev, ne bodo ob dobavi starejši od 15 dni,
– da zagotavlja, da odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa mesa ali mesnega izdelka ne bodo pri posameznem izdelku presegla ± 5% zahtevane teže, celotna dobavljena količina pa ne bo odstopala
več kot ± 3%.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 20. 11., 5. 12. 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: 12. 9. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-142/01-2
Ob-55130
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ribe –
rečne in morske.
(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 predložiti prijavo za celoten
predmet razpisa in za vse lokacije.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: spo-
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sobnost 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. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, 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 174/2001-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 18. 10. 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-174/2001–OMP, Ribe – rečne in
morske“.
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 se transport rib in ribjih izdelkov do
kupca vrši v za to namenjenih hladilnih vozilih, tako da se hladna veriga ne pretrga,
– da bo zagotavljal za sveže ribe normalni odzivni čas 1 dan do 2 dni, intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski odzivni čas 2 uri,
– da bo zagotavljal za zamrznjene ribje
izdelke normalni odzivni čas 1 do 5 dni,
intervencijski odzivni čas 5 ur, reklamacijski
odzivni čas 2 uri,
– da bo zagotavljal dobavo svežih rib, ki
niso starejše od enega dne,
– da ribji izdelki z daljšim rokom trajanja
(npr. šest mesecev), ne bodo ob dobavi
starejši od dveh mesecev,
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– da zagotavlja dobavo izdelkov iz iste
serije,
– da zagotavlja, da odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa (npr. file postrvi)
ali ribjega izdelka (npr. panirane kocke osliča)
ne bodo pri posameznem izdelku presegla ±
5% zahtevane teže, celotna dobavljena količina pa ne bo odstopala več kot ± 3%,
– da bo v II. fazi omejenega postopka
priložil cenik tudi za ostali proizvodni in prodajni asortiman rib – rečnih in morskih, ki ni
zajet v priloženih kakovostnih zahtevah za
ribe in ribje izdelke.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 11., 5. 12. 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:13. 9. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. 15/2763/2001
Ob-55229
1. Naročnik: Elektro-Slovenija,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02,
01/474-23-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme.
(b) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: sprejemljiva je celovita ponudba za
sklop: A. dobava osebnih in prenosnih računalnikov, Windows terminalov in tiskalnikov ali B. strežnikov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Sektorju za poslovno informatiko, IV. nadstropje, Metka
Drobnič, dodatne informacije Jože Vrečko,
tel. 01/474-23-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 10. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok najmanj 30 dni, obračun v skladu z navodili in
pogoji v razpisni dokumentaciji.
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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): v prijavi mora
biti 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: prijavitelj mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo prijavitelju
za izdelavo prijave).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: prijava mora veljati tri leta, predvideni datum odločitve o sprejemu prijav je
23. 10. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Elektro-Slovenija,d.o.o.
Št. 33/12-4
Ob-55234
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: fco razloženo, Splošna
bolnišnica Trbovlje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po naslednjih
skupinah in podskupinah:
A) Sveže meso in izdelki iz mesa:
1. sveže meso,
2. izdelki iz mesa;
B)
Mleko in mlečni izdelki:
C)
Zmrznjena živila:
1. zelenjava in sadje;
2. zmrznjene ribe,
3. zmrznjena jedila;
D) Splošno prehrambeno blago:
1. žitarice in izdelki,
2. testenine,
3. sokovi,
4. vloženo sadje, zelenjava in marmelade,
5. priloge, omake, juhe,
6. čaji,
7. drugi izdelki,
8. ostala živila,
9. sveža jajca;
E) Sadje in zelenjava:
1. sadje sveže in suho,
2. sveža zelenjava;
F) Kruh in pekovsko pecivo.
Ponudnik lahko ponudi posamezne skupine, podskupine ali vse skupine oziroma
podskupine. Ponuditi pa mora vse artikle v
skupini ali podskupini.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav po podpisu pogodbe - sukcesivne dobave v obdobju dveh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo, dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 2001
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
na ŽR naročnika št. 52700-603-40248 s
pripisom za živila in material za prehrano in
navedbo davčne številke.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 12. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: predloži bianco menico v višini 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
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: razvidni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe predvidoma do 8. 11.
2001 do 12. ure, odločitev predvidoma do
3. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna posamezne skupine oziroma podskupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu k oddaji ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodni razpis ni
bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 33/14-4
Ob-55235
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistilna
sredstva, material za osebno higieno,
PE material in tekstilni izdelki.
(b) Kraj dobave: fco razloženo, Splošna
bolnišnica Trbovlje,
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po naslednjih
skupinah in podskupinah:
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A) Čistilna sredstva:
1. čistilna sredstva;
2. pripomočki za čiščenje;
3. ostali pripomočki;
B) Material za osebno higieno:
1. material za osebno higieno;
2. papirnati izdelki;
C) PE material;
D) Tekstilni izdelki:
1. delovna obleka;
2. bolniško perilo.
Ponudnik lahko ponudi posamezne skupine, podskupine ali vse skupine oziroma
podskupine. Ponuditi pa mora vse artikle v
skupini ali podskupini.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav po podpisu pogodbe - sukcesivne dobave v obdobju dveh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo, dodatne informacije samo
pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 2001
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
na ŽR naročnika št. 52700-603-40248 s
pripisom za čistilna sredstva, material za
osebno higieno, PE material in tekstilni material in navedbo davčne številke.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 12. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: predloži bianco menico v višini 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
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: razvidni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe predvidoma do 8. 11.
2001 do 12. ure, odločitev predvidoma do
3. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna posamezne skupine oziroma podskupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu k oddaji ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodni razpis ni
bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št.

Št. 33/13-4
Ob-55237
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Kraj dobave: fco razloženo, Splošna
bolnišnica Trbovlje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po naslednjih skupinah in podskupinah: pisarniški
material.
Ponudnik lahko ponudi posamezne skupine, podskupine ali vse skupine oziroma
podskupine. Ponuditi pa mora vse artikle v
skupini ali podskupini.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav po podpisu pogodbe - sukcesivne dobave v obdobju dveh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo, dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 2001
do 12. . ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
na ŽR naročnika št. 52700-603-40248 s
pripisom za pisarniški material in navedbo
davčne številke.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 12. 10. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: predloži bianco menico v višini 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
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: razvidni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe predvidoma do 8. 11.
2001 do 12. ure, odločitev predvidoma do
3. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna posamezne skupine oziroma podskupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu k oddaji ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodni razpis ni
bil objavljen.
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15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 505/01
Ob-55238
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/57-72-311, 57-72-010,
faks 063/57-72-593.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
in laboratorijski material.
(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 6 obdobij v
2. fazi:
– 1. obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 5.
2002,
– 2. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12.
2002,
– 3. obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003,
– 4. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 12.
2003,
– 5 obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004
– 6 obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 12.
2004.
5. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37,
Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/57-72-593.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
2. 10. 2001 vsak dan med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo zdravila in laboratorijski material.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 9. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 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): /
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,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
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stopek likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in 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 mesecev 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,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste zdravil in laboratorijskega materiala iz
razpisa,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik – razloženo,
12. da bo za obdobja dostavljal cenike in
zagotavljal fiksnost cen za celotno obdobje,
13. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
14. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,
15. da je predložil dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili, ki ga izda Urad RS
za zdravila,
16. da ima izjavo o izpolnjevanju zahtev
iz 64. člena Zakona o zdravilih.
11. Datum ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe 28. 11. 2001 do
9. ure, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 3. 12. 2001.
12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
56,000.000 SIT. Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 504/01
Ob-55240
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik..
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2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/57-72-311, 57-72-010,
faks 063/57-72-593.
3. a) Vrsta in količina blaga: čistilna in
pralna sredstva.
(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
1. čistilna sredstva,
2. papirna konfekcija,
3. vreče polietilen,
4. pralna sredstva.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave:
– 1. obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 5.
2002,
– 2. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12.
2002,
– 3. obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003,
– 4. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 12.
2003,
– 5 obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004,
– 6 obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 12.
2004.
5. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/5772-593.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
2. 10. 2001 vsak dan med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo čistilna
in pralna sredstva.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 9. 10. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 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): /
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,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim

poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in 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 mesecev 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,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap.št.5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste blaga iz grupe oziroma skupine, za
katero se prijavlja na razpis,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik – razloženo,
12. da bo za obdobja dostavljal cenike
in zagotavljal fiksnost cen za celotno obdobje,
13. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
14. da bo na zahtevo naročnika predložil vzorce blaga,
15. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,
16. da je za ponujena čistilna sredstva
podal mnenje Zavoda za socialno medicino
in higieno, glede ustreznosti posamezne vrste čistila v zdravstvu(velja samo za skupino
čistilna sredstva).
11. Datum ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe 28. 11. 2001 do
11. ure, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 3. 12. 2001.
12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena posameznih skupin.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
9,000.000 SIT. Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je
možno na posamezno skupino oziroma skupine.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 503/01
Ob-55241
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
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2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 063/57-72-311, 57-72-010,
faks 063/57-72-593.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in mesni izdelki,
6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. splošno prehrambeno blago,
9. mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki,
10. čaji.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave:
Za skupine 4,5,6,7,8,9 in 10 – 6 obdobij v 2. fazi;
– 1. obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 5.
2002,
– 2. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12.
2002,
– 3. obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003
– 4. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 12.
2003,
– 5 obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004,
– 6 obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 12.
2004.
Za skupine 1,2,3 bodo veljala 2-mesečna obdobja, to je 18 obdobij od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/5772-593.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
3. 10. 2001 vsak dan med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo živila in
material za prehrano.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 10. 10. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 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):/
10. 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in 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,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap.št.5 obrazca BON 3 enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste blaga iz grupe oziroma skupine, za
katero se prijavlja na razpis,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoštanju
– razloženo,
12. da bo za obdobja dostavljal cenike
oziroma samo za sadje in zelenjavo na dva
meseca in zagotavljal fiksnost cen za obdobje oziroma za sadje in zelenjavo za obdobje dveh mesecev,
13. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
14. da bo na zahtevo naročnika predložil vzorce blaga,
15. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,
16. da zagotavlja dostavo blaga tudi ob
nedeljah in praznikih (velja za skupino 4),
17. da v primeru urgentnega naročila na
dan naročila zagotovi zahtevano dodatno količino kruha in pekovskega peciva ter da
kruh, ki se ne porabi prevzame in zamenja
za ustrezno količino drobtin(velja samo za
skupino 4).
11 Datum ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
predložitev ponudbe 29. 11. 2001 do
9. ure.
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Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 3. 12. 2001.
12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
40,000.000 SIT. Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je
možno na posamezno skupino oziroma skupine.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-55245
1. Naročnik: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje.
2. Naslov naročnika: Dutovlje 128,
6221 Dutovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Socialno-varstveni zavod Dutovlje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
10. zelenjava sveža,
11. zelenjava in sadje zmrznjeno,
12. sadje sveže,
13. splošno prehrambeno blago
14. sokovi, sirupi, čaji in ostala pijača.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 5.
2002,
– drugo obdobje od 1. 6. 2002 do
31. 12. 2002,
– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003,
– četrto obdobje od 1. 6. 2003 do
31. 12. 2003,
– peto obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004,
– šesto obdobje od 1. 6. 2004 do
31. 12. 2004 - velja za skupine 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 in 14.
Za skupini 10 in 12 bodo veljala mesečna obdobja tj. 36 obdobij od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks: 05/764-01-14. Dodatne informacije
Kristina Pavlič, tel. 05/764-20-02,
05/764-01-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
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ka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko na
ŽR št. 51420-603-31920, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Živila in material za
prehrano.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 15. 10. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 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; kmet mora imeti potrdilo
o statusu kmeta;
2. da proti prijavitelju 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 ima lastno pisno izjavo o nekaznovanosti, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
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 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi prijaviteljev žiro račun, da le ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON
2). Kmet mora predložiti potrdilo o katastrskem dohodku; 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;
7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
blaga in količin skupine oziroma skupin na
katere se prijavlja;
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8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
9. da bo dostava fco SVZ Dutovlje - razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 1 dan;
11. da zagotavlja dnevno dostavo blaga
ob delavnikih;
12. da prijavitelj zagotavlja ustrezen transport za ponujena živila;
13. da zagotavlja dostavo blaga tudi na
dela prost dan, če so dela prosti dnevi skupaj daljši od dveh dni (velja za skupine 2,3
in 10);
14. da zagotavlja dostavo blaga tudi ob
nedeljah in praznikih (velja za skupini 1
in 9);
15. da prijavitelj zagotavlja interventno
(nujno) dostavo blaga (dnevnega oziroma klasičnega asortimana) v roku treh ur po prejemu naročila (velja za skupine 1,4, in 9);
16. da prijavitelj zagotavlja transport, ki
bo omogočal neprekinjeno hladilno verigo
(velja za skupine 1,2,3,4,5 in 11);
17. da ima organizirano lastno službo ali
pooblaščeno zunanjo službo za kontrolo kakovosti (velja za skupino 6);
18. da prijavitelj sprejema vse dodatne
zahteve naročnika glede pogojev kakovosti
izdelkov in ostale zahteve.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb dne 30. 11. 2001,
predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe dne 10. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami za posamezno skupino.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
45,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je možno na posamezno skupino
oziroma skupine.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravila, sanitetni material, laboratorijski material in zobozdravstveni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbira opravljena po ugotavljanju sposobnosti in na podlagi priloženih
cenikov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
V skupini sanitetni material:
1. Medias International d.o.o. Ljubljana,
2. Profarmacon International d.o.o. Maribor,
3. Sanolabor d.d. Ljubljana,
4. Studio 33 Marketing Maribor,
5. Farmadent d.o.o. Maribor,
6. Combic d.o.o. Podnanos,
7. Merit d.o.o. Ljubljana,
8. Micro+Polo d.o.o. Maribor,
9. Hibiskus d.o.o. Ljubljana,
10. Simps’s d.o.o. Trzin.
V skupini laboratorijski material:
1. Medias International d.o.o. Ljubljana,
2. Sanolabor d.d. Ljubljana,
3. Dr. Gorkič d.o.o. Logatec,
4. Interexport Ljubljana d.o.o. Ljubljana,
5. Dipros d.o.o. Kranj.
V skupini zobozdravstveni material:
1. Sanolabor d.o.o. Ljubljana,
2. Dentalia d.o.o. Ljubljana,
3. Studio 33 Marketing d.o.o. Maribor,
4. Gidardent d.o.o. Izola,
5. Farmadent d.o.o. Maribor,
6. Combic d.o.o. Podnanos,
7. Micro+Polo d.o.o. Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe so bile po izdelkih.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 13. 7.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Zdravstveni dom Sežana

ZJN-15.B

Št. 01/2001
Ob-55102
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o. Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.
3. Datum izbire: 31. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje za kurilno
sezono 2001/2002, 900.000 l.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska naftna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 75,141.000
SIT.

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. 1/2001
Ob-55096
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 24,
6210 Sežana, tel. 05/73-11-400, faks
05/73-11-426.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,791.400 SIT, 75,141.000 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: 13. 9. 2001.
Komunala d.o.o. Murska Sobota
Št. 404-08-16/01-14
Ob-55126
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel.01/433-11-11, faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: mleko in mlečni izdelki, Vojašnice
SV, Izobraževalni center Ig, Restavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni center
Poljče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižji ponujeni predračun
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva ul. 63, 1000 Ljubljana – za
vse skupine lokacij.
7. Pogodbena vrednost: 64,494.519,58
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe je
66,186.072,97 SIT, vrednost najnižje ponudbe je 64,494.519,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 21 z dne 23. 3. 2001, št.
404-08-16/01-3.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 404-08-15/01-11
Ob-55127
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sadni sok, nektar in sadne pijače,
– sadni sirup,
– ledeni čaj, voda in brezalkoholno
pivo.
Vojašnice SV, Izobraževalni center Ig,
Restavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni
center Poljče.

Št.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe
za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1000 Ljubljana, za I. in II. sklop
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, za III. sklop.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za I. in II. sklop je
42,157.100 SIT,
– pogodbena vrednost za III. sklop je
11,364.845,72 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
I. sklop: 33,117.865,55 SIT, 27,617.100
SIT,
II. sklop: 22,138.126,03 SIT, 14,540.000
SIT,
III. sklop:
13,468.500
SIT,
11,364.845,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 21 z dne 23. 3. 2001, št.
404-08-15/01-2.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 6/01
Ob-55128
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, razni obrazci in
drobni inventar.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: A. cena - 90%, B. plačilni
pogoji - 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Extra Lux, d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
18,667.425,61 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,525.974,52 SIT, 18,667.425,61
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na postopek oddaje javnega naročila
je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga je
Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljenega.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Ob-55131
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in peciva,
– sveže in suho sadje,
– sveža zelenjava,
– konzervirano sadje,
– konzervirana zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– jajca,
– paštete,
– splošno prehrambeno blago 1,
– splošno prehrambeno blago 2,
– pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Sveže meso: KZ Krka z.o.o, Rozmanova 10, Novo mesto,
– mesni izdelki: KZ Krka z.o.o, Rozmanova 10, Novo mesto,
– perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 1, Ptuj,
– ribe: KZ Krka z.o.o, Rozmanova 10,
Novo mesto,
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Sevno 11, Novo mesto,
– kruh in peciva: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, Novo mesto,
– sveže in suho sadje: KZ Krka z.o.o,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– sveža zelenjava: Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo
mesto,
– konzervirano sadje: Osnova d.o.o.,
Černetova 31, Ljubljana,
– konzervirana zelenjava: Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc s.p., Mestne njive
14, Novo mesto,
– zamrznjena zelenjava: KZ Krka z.o.o,
Rozmanova 10, Novo mesto,
– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Dolenjske
pekarne d.d., Ločna 2, Novo mesto,
– jajca: Jata Reja d.d., Agrokombinatska 84, Ljubljana,
– paštete: Mercator - Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,
– splošno prehrambeno blago 1: Mercator - Dolenjska d.d., Livada 8, Novo
mesto,
– splošno prehrambeno blago 2: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– pijače: Mercator - Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– sveže meso: 5.050 SIT,
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– mesni izdelki: 1.448 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
1,764.687 SIT,
– ribe: 332.333 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,929.991
SIT,
– kruh in peciva: 1.465.236 SIT,
– sveže in suho sadje: 945.550 SIT,
– sveža zelenjava: 910.766 SIT,
– konzervirano sadje: 457.464 SIT,
– konzervirana zelenjava: 473.550 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 135.026 SIT,
– testenine: 118.123 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 657.173
SIT,
– jajca: 78.000 SIT,
– paštete: 809.440 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1.399.693 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1.069.877 SIT,
– pijače: 814.154 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sveže meso: 5,955.272 SIT,
5,050.933 SIT,
– mesni izdelki: 1,949.184 SIT,
1,448.000 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
2,016.064 SIT, 1,764.687 SIT,
– ribe: 339.220 SIT, 332.333 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,929.991
SIT, 2,929.991 SIT,
– kruh in peciva: 1,584.939 SIT,
1,465.236 SIT,
– sveže in suho sadje: 1,166.366 SIT,
945.550 SIT,
– sveža zelenjava: 1,091.556 SIT,
910.766 SIT,
– konzervirano sadje: 799.200 SIT,
457.464 SIT,
– konzervirana zelenjava: 659.054 SIT,
473.550 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 154.750 SIT,
135.026 SIT,
– testenine: 137.279 SIT, 118.123
SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 663.641
SIT, 657.173 SIT,
– jajca: 103.680 SIT, 78.000 SIT,
– paštete: 888.300 SIT, 809.440 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,585.890 SIT, 1,399.693 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,360.485 SIT, 1,069.877 SIT,
– pijače: 931.034 SIT, 814.154 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51684.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Dom starejših občanov Črnomelj

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 1
Ob-55132
1. Naročnik: Osnovna šola Železniki.
2. Naslov naročnika: Otoki 13, 4228
Železniki, tel. 04/500-20-00, faks
04/500-20-17.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe
šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki in
podružnici: Dražgoše, Dražgoše 35, 4228
Železniki in Selca, Selca 95, 4227 Selca.
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. Don don Metlika, d.o.o., PO Stražišče, Laze 16, 4000 Kranj, za dobavo kruha in pekovskih izdelkov,
2. Sipic, d.o.o., Koprska 94, 1000
Ljubljana, za dobavo mesa in mesnih izdelkov,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,
4. Pik AS Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo sadja in zelenjave,
5. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, za dobavo zmrznjenih
in konzerviranih rib,
6. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo jajc,
7. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo mlevskih izdelkov in testenin,
8. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo sirupov
in sadnih sokov,
9. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega
prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 14.
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: 10. 9. 2001.
Osnovna šola Železniki
Št. 371-02-14/01-0406
Ob-55133
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pohištvo za razpravne dvorane,
in sicer:
– 10 razpravnih dvoran za potrebe
Okrožnega sodišča v Ljubljani,

– 2 razpravni dvorani za potrebe
Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
– 1 razpravna dvorana za potrebe
Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Oddelka v Novem mestu,
– 1 razpravna dvorana za potrebe
Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Oddelka v Brežicah,
– 1 razpravna dvorana za potrebe
Delovnega in socialnega sodišča v
Celju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, garancijski rok
20%, rok dobave 20%. Izbrani ponudnik je
dosegel najboljši rezultat glede na vsa merila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,479.100
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,520.410 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,016.499,70 SIT; 19,998.188
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 01/300817
Ob-55145
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup ročnih terminalov za
potrebe Mestne občine Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire (v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev
in razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila):
a) cena 60 točk,
b) odzivni čas za odpravo napak v garancijski dobi 10 točk,
c) dolžina pogarancijskega vzdrževanja
5 točk,
d) izobrazbena struktura serviserjev 5
točk,
e) teža ročnega terminala 10 točk,
f) stroški porabe materiala pri obratovanju 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: Infotim Ržišnik & Perc d.o.o., Delavska c. 24,
4208 Šenčur.
7. Pogodbena vrednost: 19,934.023
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe (podatke od 4. do 8. točke navesti za vsako pogodbo posebej, če je

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
bilo naročilo oddano po sklopih!):
22,362.420,50 SIT, 19,934.023 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4/2001
Ob-55148
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, tel. 58-92-698.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: delna izvedba klimatizacije
prostorov Ekonomske fakultete po
projektu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire (v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in razlog za zaključek postopka brez
dodelitve naročila): cena 40 točk, plačilni
pogoji 8 točk, reference 10 točk, kakovost, funkcionalnost strojnih in električnih
naprav, opreme ter izvedenih del 15 točk,
garancija 15 točk, servisiranje in vzdrževanje 6 točk, izkazane blokade žiro računa 4
točke, dosedanje sodelovanje ponudnika
z naročnikom 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: gradbeno rušitvena in
podopolagarska dela, brez statičnega pregleda armature - Adaptacije - vzdrževanje
d.o.o. iz Ljubljane, mizarska dela pri izvedbi klimatizacije - OZ Elektrovod z.o.o. iz
Ljubljane, Dobava in zagon obtočnih črpalk, dobava in zagon tripotnih električnih
ventilov, izvedba strojnih instalacij z dobavo in montažo materiala in naprav ter zagon s preizkusnim obratovanjem strojno instalacijskih naprav za klimatizacijo prostorov - IMP Montaža Maribor d.d. iz Maribora, dobava strojne periferne opreme
(temperaturnih in tlačnih tipal) ter dobava
hardwerske opreme s testiranjem in preizkusnim obratovanjem za napajanje, krmiljenje in vodenje štiricevnih ventilatorskih
konvektorjev z mikroprocesorskimi krmilniki z PID regulacijo med seboj povezanih
po Lonworks tehnologiji - Metronik d.o.o.
iz Ljubljane in dobava mikroprocesorskih
modulov za mikroprocesorski krmilnik
Fanuc serije 90-30 in vodenje vidnih
obtočnih črpalk tipotnih ventilov in tipal s
testiranjem in spuščanjem v obratovanje
ter izdelava aplikativnega softwerja za napajanje, krmiljenje in vodenje teh s pomočjo centralnega nadzornega sistema in
izvedba elektroinstalacij z dobavo materiala in naprav, zagon s preizkusnim obratovanjem naprav in izvedenih del za klimatizacijo - Elektroinstalacije Zupančič s.p.
iz Save.
7. Pogodbena vrednost: 68,875.756
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 8. točke navesti za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po sklopih): posamezni
ponudniki so ponudili izvedbo posameznih
delov projekta.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 1
Ob-55157
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska 10, 4260
Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-00-00,
faks 04/574-74-31.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe
šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska 10, 4264 Bohinjska Bistrica in
podružnica Srednja vas v Bohinju, 4267
Srednja vas in Enota Vrtec Bohinj,
Mencingerjeva ulica 4, 4264 Bohinjska
Bistrica.
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. GKZ Srednja vas, z.o.o., Srednja vas
73, Srednja vas v Bohinju, za dobavo govejega in telečjega mesa,
2. JEM - Jeseniške mesnine, d.d.,
Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice, za dobavo svinjskega mesa,
3. JEM - Jeseniške mesnine, d..d,
Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice, za dobavo mesnih izdelkov,
4. Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič, za dobavo mesa in izdelkov iz perutninskega mesa,
5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, za dobavo mleka in mlečnih izdelkov,
6. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka, za dobavo kruha,
7. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo pekovskega peciva in keksov,
8. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce, za dobavo slaščičarskih izdelkov in keksov,
9. Pik AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, za dobavo svežega sadja,
10. Pik AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo sveže zelenjave,
11. Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka, za dobavo testenin,
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12. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče, za dobavo konzerviranega sadja, sadnih sirupov in sokov,
13. Pik AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo jajc,
14. Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič, za dobavo zamrznjenega programa.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe so v mejah 5%, razen pri
kruhu, kjer je bila najvišja vrednost
1,992.240 SIT in najnižja vrednost
1,142.790 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za čaje in suho sadje, olja in margarine in razno prehrambeno blago se bo
razpisni postopek ponovil, ker nista prispeli po dve ponudbi.
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: 13. 9. 2001.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Ob-55161
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot 2.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zaščitni tulci, fino mrežasti, reža
ca. 1 x 1-2 mm, ∅ ca. 12-15 cm, višina
1,2 m, 55.000 kosov in zaščitni tulci,
fino mrežasti, reža ca. 1 x 1-2 mm, ∅
ca. 12-15 cm, višina 1,5 m, 5.000 kosov, krajevne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (60 točk), odzivni čas
(10 točk), raztržna trdnost (30 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM Slovenj
Gradec d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj
Gradec, za zaščitne tulce, fino mrežaste,
višine 1,2 m in Gradnje IGEM Slovenj Gradec d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec, za zaščitne tulce, fino mrežaste, višine 1,5 m.
7. Pogodbena vrednost: 11,748.275
SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce,
fino mrežaste, višine 1,2 m in 1,335.775
SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce,
fino mrežaste, višine 1,5 m.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,716.935 SIT (DDV je vključen),
9,490.250 SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce, fino mrežaste, višine 1,2 m in
1,374.450 SIT (DDV je vključen),
1,012.987,50 SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce, fino mrežaste, višine 1,5 m.
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: 14. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-55162
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot 2.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zaščitni tulci, grobo mrežasti, reža ca. 1,5 x 2,5 cm, ∅ ca. 30 cm, višina
1,5 m, 30.000 kosov in zaščitni tulci,
grobo mrežasti, reža ca. 1,5 x 2,5 cm,
∅ ca. 30 cm, višina 1,8 m, 6.000 kosov, krajevne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (60 točk), odzivni čas
(10 točk), raztržna trdnost (30 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: Inter gozd d.o.o.,
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj, za
zaščitne tulce, grobo mrežaste, višine
1,5 m in Gradnje IGEM Slovenj Gradec
d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gradec,
za zaščitne tulce, grobo mrežaste, višine 1,8 m.
7. Pogodbena vrednost: 13,512.450
SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce,
grobo mrežaste, višine 1,5 m in 3,242.988
SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce,
grobo mrežaste, višine 1,8 m.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,565.600 SIT (DDV je vključen),
7,903.980 SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce, grobo mrežaste, višine 1,5 m in
3,448.620 SIT (DDV je vključen),
1,892.100 SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce, grobo mrežaste, višine 1,8m.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-55164
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot 2.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zaščitni tulci, polni, ∅ ca. 12-15
cm, višina 1,2 m, 55.000 kosov in zaščitni tulci, polni, ∅ ca. 12-15 cm, višina 1,8 m, 10.000 kosov, krajevne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (60 točk), odzivni čas
(10 točk), raztržna trdnost (30 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Carex, d.o.o., Prebold, Prečna pot 4, Prebold, za zaščitne
tulce, polne, višine 1,2 m in Inter gozd
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d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53,
Kranj, za zaščitne tulce, polne, višine
1,8m.
7. Pogodbena vrednost: 13,417.250
SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce,
polne, višine 1,2m in 3,712.800 SIT (DDV
je vključen) za zaščitne tulce, polne, višine
1,8m.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,035.250 SIT (DDV je vključen),
9,510.050 SIT (DDV je vključen) za zaščitne tulce, polne, višine 1,2m in 4,093.600
SIT (DDV je vključen), 2,256.835 SIT (DDV
je vključen) za zaščitne tulce, polne, višine
1,8m.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-55166
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot 2.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja – Pityogenes
chalcographus L., 12.000 kosov, območne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (35 točk), kakovost
(50 točk), odzivni čas (15 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: M plus d.o.o., Jezdarska 22, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 30,741.120
SIT (DDV je vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,876.928 SIT (DDV je vključen),
20,706.000 SIT (DDV je vključen).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-55168
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot 2.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja – Ips typographus L., 12.000 kosov, območne
enote naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (35 točk), kakovost
(50 točk), odzivni čas (15 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: M plus d.o.o., Jezdarska 22, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 20,528.640
SIT (DDV je vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,528.640 SIT (DDV je vključen),
9,136.800 SIT (DDV je vključen).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-55170
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna
pot 2.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sprej za označevanje drevja (rdeči oziroma oranžni), 15.000 doz po 500
ml, območne enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (70 točk), odzivni čas
(10 točk), odpornost barve na vremenske
vplive (20 točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mitol, tovarna lepil,
d.d. Sežana, Partizanska cesta 78, Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 11,424.000
SIT (DDV je vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,886.500 SIT (DDV je vključen),
11,424.000 SIT (DDV je vključen).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 39
Ob-55163
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: potovniki navadni 39 kos,
dodatek levi 15 kos, dodatek desni
15 kos, navadni potovnik kotni 3 kos,
polkrožni potovnik 1 kos, srednji zgornji del 30 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Orbico elektro,
d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,942.157
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,187.790 SIT; 7,942.157 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.
Št. 414-09/96-2/10
Ob-55196
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. št. 01/478-96-81 (Matjaž
Vovk), faks št. 01/478-94-03, elektronski
naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava, dobava in montaža pohištva; Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancijski rok,
4. dodatne ugodnosti.
Vse ponudbe so izpolnjevale zahteve iz
razpisne dokumentacije in ustrezale zahtevanim tehničnim specifikacijam, ob uporabi meril pa je izbrani ponudnik prejel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,411.895
SIT (v ceni je upoštevan 19 % davek na
dodano vrednost).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,205.372 SIT; 13,411.895 SIT
(upoštevan 19 % davek na dodano vrednost).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-55208
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko
društvo Vipava.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta 15,
5271 Vipava.
3. Datum izbire: 28. 8. 2001.

Št.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja gasilskega vozila –
avtocisterne; dobava na naslov naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnične prednosti,
garancijski rok, rok dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WEBO d.o.o. Ljubljana, Kardeljeva ploščad 11, Ljubljana z izvajalcem BMD Inženiring Brunjak Darko
s.p., Mala Bukovica 1, Ilirska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 17,612.000
(skupaj z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,979.710 SIT (skupaj z DDV;
17,606.050 SIT (skupaj z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 20. 7. 2001.
Prostovoljno gasilsko društvo Vipava
Št. 3176/01
Ob-55219
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kovinske opreme za električne vode v obdobju 2001/2002:
Skupina 1 “konzole za gole in polizolirane vodnike (ca 1000 kosov in garnitur,
po specifikaciji)“,
Skupina 4 “valjanec ozemljitveni in pribor (80000 kg, po specifikaciji)“.
Dostava razpisanega blaga je v skladišča JP, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna
ponudbena
vrednost
(89,474%),
– kakovost dobave (5,263%),
– rok plačila (5,263 %).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Razpisna skupina 1: konzole za gole in
polizolirane vodnike: Elektroservisi d.d.,
Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana,
Razpisna skupina 4: valjanec ozemljitveni in pribor: Merkur d.d., PS Javna podjetja, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
Razpisna skupina 1: konzole za gole in
polizolirane vodnike v skupni ponudbeni
vrednosti 7,855.613,50 SIT (brez DDV),
lastna proizvodnja,
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Razpisna skupina 4: valjanec ozemljitveni in pribor v skupni ponudbeni
vrednosti 12,583.849 SIT (brez DDV) s
proizvajalci Filipič, Optim, Mehanika Trbovlje.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Razpisna skupina 1: konzole za gole in
polizolirane vodnike: 5 pravilnih ponudb,
Razpisna skupina 4: valjanec ozemljitveni in pribor: 3 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Razpisna skupina 1: konzole za gole in
polizolirane vodnike: 10,568.760 SIT
(brez DDV), 7,855.613,50 SIT (brez DDV),
Razpisna skupina 4: valjanec ozemljitveni in pribor: 13,988.750 SIT (brez
DDV), 12,583.849 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3177/01
Ob-55220
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kabelskih omaric, varovalne in zaščitne opreme v obdobju
2001/2002:
– kabelske omarice (805 kosov hišnih
priključnih in 16 prostostoječih, po specifikaciji),
– odvodniki prenapetosti n.n. (5000 kosov in 100 kosov posebna zahteva, po specifikaciji),
– varovalke in podnožja varovalk s.n.
(791 kosov, po specifikaciji),
– varovalke in podnožja varovalk n.n.
(23745 kosov, po specifikaciji).
Dostava razpisanega blaga je v skladišča JP in distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna
ponudbena
vrednost
(89,474%),
– kakovost dobave (5,263%),
– rok plačila (5,263%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Razpisna skupina 1: kabelske omarice:
Razpis ni uspel!
Razpisna skupina 2: odvodniki prenapetosti N.N.: J-Rupert & Co. d.o.o., Stegne 13 d, 1000 Ljubljana.
Razpisna skupina 3: varovalke in podnožja varovalk S.N.: MR export-import
d.o.o., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor.
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Razpisna skupina 4: varovalke in podnožja varovalk N.N.: Izoelektro d.o.o., Tržaška 37 a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
Razpisna skupina 1: kabelske omarice:
Razpis ni uspel!
Razpisna skupina 2: odvodniki prenapetosti N.N.: v skupni ponudbeni vrednosti
9,670.000 SIT (brez DDV) s proizvajalcema Mehanika Trbovlje in OBO-Betterman.
Razpisna skupina 3: varovalke in podnožja
varovalk S.N. v skupni ponudbeni vrednosti
5,763.892 SIT (brez DDV) s proizvajalci Elektroservisi/Gevea in Mehanika Trbovlje.
Razpisna skupina 4: varovalke in podnožja varovalk N.N.: v skupni ponudbeni
vrednosti 17,467.601,35 SIT (brez DDV)
s proizvajalcem Eti Izlake.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Razpisna skupina 1: kabelske omarice:
8 prejetih ponudb: 1 je pravilna, vse ostale
so neprimerne, oziroma nepravilne.
Razpisna skupina 2: odvodniki prenapetosti N.N.: 14 prejetih ponudb: 11 pravilnih in 3 neprimerne.
Razpisna skupina 3: varovalke in podnožja varovalk S.N.: 9 pravilnih ponudb.
Razpisna skupina 4: varovalke in podnožja varovalk N.N.: 4 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Razpisna skupina 1: kabelske omarice:
Razpis ni uspel!
Razpisna skupina 2: odvodniki prenapetosti N.N.: 28,566.945 SIT (brez DDV),
9,670.000 SIT (brez DDV).
Razpisna skupina 3: varovalke in podnožja varovalk S.N.: 7,960.588 SIT (brez
DDV), 5,763.892 SIT (brez DDV).
Razpisna skupina 4: varovalke in podnožja varovalk N.N.: 18,370.000 SIT (brez
DDV), 17,467.601,35 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3178/01
Ob-55221
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava stikalnih naprav S.N. v obdobju 2001/2002:
– skupina 1 “progovni ločilniki (167 kosov, po specifikaciji)“,
– skupina 2 “odklopni ločilniki (18 kosov, po specifikaciji)“.
Dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna
ponudbena
vrednost
(89,474%),
– kakovost dobave (5,263%),
– rok plačila (5,263% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Razpisna skupina 1: progovni ločilniki:
Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000
Maribor.
Razpisna skupina 2: odklopni ločilniki:
Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
Razpisna skupina 1: progovni ločilniki:
v skupni ponudbeni vrednosti 39,389.300
SIT (brez DDV) s proizvajalci Tehmar/ABB-NPS, Tehmar/ABB.
Razpisna skupina 2: odklopni ločilniki:
v skupni ponudbeni vrednosti 4,262.200
SIT (brez DDV), varianta B, s proizvajalcema IMP-TEN in TSN.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Razpisna skupina 1: progovni ločilniki:
10 prejetih ponudb; 9 pravilnih in 1 nepravilna.
Razpisna skupina 2: odklopni ločilniki:
12 prejetih ponudb; 6 pravilnih in 6 nepravilnih od tega 2 neprimerni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Razpisna skupina 1: progovni ločilniki:
54,443.220 SIT (brez DDV), 39,389.300
SIT (brez DDV).
Razpisna skupina 2: odklopni ločilniki:
5,591.410 SIT (brez DDV), 4,262.200 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3179/01
Ob-55222
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava distribucijskih transformatorjev S.N./N.N. (105 kosov, po specifikaciji) v obdobju 2001/2002.
Dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna
ponudbena
vrednost
(78,947%),
– kakovost dobave (15,790%),

– rok plačila (5,263%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana in Eltima d.o.o.,
Šlandrova 8 a, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: vsak do 1/2
od 75,523.100 SIT (brez DDV) s proizvajalcem ETRA 33, 1000 Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 pravilne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,523.100 SIT (brez DDV),
68,946.192 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3180/01
Ob-55223
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava računalniške opreme:
– delovne postaje (60 kom),
– prenosni računalniki (10 kom),
– računalniški monitorji (60 kom) in računalniški LCD monitorji (10 kom).
Dostava razpisane računalniške opreme je v skladišče nadzorništva Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– skladnost z že instalirano računalniško opremo naročnika (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– rok dobave (5% delež),
– potrjene reference ponudnika za dobavo računalniške opreme poslovno informacijskim sistemom v zadnjem enoletnem
obdobju (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina I: delovne postaje: Askpro
d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina II: prenosni računalniki: Askpro d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina III: monitorji 17 col in 15 col:
ITA-Plus d.o.o., Trubarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina I: delovne postaje: v skupni ponudbeni vrednosti 13,441.200 SIT (brez
DDV) s proizvajalcem IBM.
Skupina II: prenosni računalniki: v skupni ponudbeni vrednosti 4,305.500 SIT
(brez DDV) s proizvajalcem IBM.
Skupina III: monitorji 17 col in 15 col: v
skupni ponudbeni vrednosti 4,847.300 SIT
(brez DDV) s proizvajalcem Samsung.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Skupina I: delovne postaje: 6 pravilnih
ponudb.
Skupina II: prenosni računalniki: 6 pravilnih ponudb.
Skupina III: monitorji 17 col in 15 col: 9
pravilnih ponudb in 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina I: delovne postaje: 17,912.400
SIT (brez DDV), 13,441.200 SIT (brez
DDV).
Skupina II: prenosni računalniki:
5,393.400 SIT (brez DDV), 4,274.950 SIT
(brez DDV).
Skupina III: monitorji 17 col in 15 col:
6,112.640 SIT (brez DDV), 4,785.502,80
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3175/01
Ob-55224
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava kostanjevih drogov
in betonskih elementov za nadzemne
električne vode v obdobju 2001/2002:
– drogovi kostanjevi (945 kosov, po
specifikaciji),
– drogovi betonski in betonske konzole
(340 kosov, po specifikaciji),
– drogovniki betonski (3300 kosov, po
specifikaciji),
– klešče betonske (2500 kosov, po
specifikaciji).
Dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na podlagi naslednjih meril:
– skupna
ponudbena
vrednost
(89,474%),
– kakovost dobave (5,263%),
– rok plačila (5,263%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Razpisna skupina 1: drogovi kostanjevi: Tehmar d.o.o., Panonska 30, 2000 Maribor.
Razpisna skupina 2: drogovi betonski
in betonske konzole: Eltima d.o.o., Šlandrova 8 a, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Razpisna skupina 3: drogovniki betonski: Eltima d.o.o., Šlandrova 8 a, 1231
Ljubljana-Črnuče.
Razpisna skupina 4: klešče betonske:
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 a, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Št.

7. Pogodbena vrednost:
Razpisna skupina 1: drogovi kostanjevi: 7,549.632 SIT (brez DDV) s proizvajalcem KZ Črnomelj.
Razpisna skupina 2: drogovi betonski
in betonske konzole: 27,715.590 SIT
(brez DDV) s proizvajalcem Primorje Ajdovščina.
Razpisna skupina 3: drogovniki betonski: 39,957.150 (brez DDV) s proizvajalcem SGP Kograd Igem beton Dravograd.
Razpisna skupina 4: klešče betonske: 32,206.000 SIT (brez DDV) s proizvajalcem SGP Kograd Igem beton Dravograd.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Razpisna skupina 1: drogovi kostanjevi: 5 pravilnih ponudb.
Razpisna skupina 2: drogovi betonski
in betonske konzole: 4 pravilne ponudbe.
Razpisna skupina 3: drogovniki betonski: 4 pravilne ponudbe.
Razpisna skupina 4: klešče betonske:
5 pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Razpisna skupina 1: drogovi kostanjevi: 9,651.700 SIT (brez DDV), 7,549.632
SIT (brez DDV).
Razpisna skupina 2: drogovi betonski
in betonske konzole: 29,473.006 SIT
(brez DDV), 27,715.590 SIT (brez DDV).
Razpisna skupina 3: drogovniki betonski: 43,694.150 SIT (brez DDV),
39,957.150 SIT (brez DDV).
Razpisna skupina 4: klešče betonske:
38,866.900 SIT (brez DDV), 32,206.000
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 26/2696/2001
Ob-55226
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000
Ljubljana,
telefaks
št.
01/474-27-02.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža stenskih prikazovalnikov za potrebe sistema vodenja EMS za RCV, OCV – Nova Gorica in
OCV - Beričevo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je pristopil k oddaji naročila po postopku skladno s 5. točko 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: dobava in montaža
stenskih prikazovalnikov za potrebe sistema vodenja EMS za RCV, OCV –
Nova Gorica in OCV - Beričevo je dodeljena MICOS, d.o.o., Koprska 94, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za dobavo in
montažo stenskih prikazovalnikov za po-
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trebe sistema vodenja EMS za RCV, OCV
– Nova Gorica in OCV - Beričevo je
168,765.083,62 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: za dobavo napetostnih merilnih transformatorjev: 0,00.
9. Število prejetih ponudb: za dobavo
in montažo stenskih prikazovalnikov za potrebe sistema vodenja EMS za RCV, OCV
– Nova Gorica in OCV - Beričevo: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
168,765.083,62
SIT,
168,765.083,62 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja prenosnega
omrežja
Ob-55258
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: odkopni stroj ESA 150 L - 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila je bil izveden po postopku s pogajanji brez predhodne objave po določbah
20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EICKHOFF Maschinenfabrik GmbH, Hunscheidtstr. 176,
D-44789 Bochum / Deutschland.
7. Pogodbena
vrednost:
163,926.502,70 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-55262
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: odkopni transporter - 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila je bil izveden po postopku s poga-
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janji brez predhodne objave po določbah
20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: STT - Strojegradnja
d.d., Vodenska cesta 49, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 97,703.585
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
Ob-55264
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: 28. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: univerzalna stružnica; 1 kos; 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 nižje ponudbene cene in
ugodnejšega plačilnega roka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d. Naklo,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 11,200.900
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,500.000 SIT brez DDV,
11,200.900 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: 17. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik
Št. 253/2001
Ob-55280
1. Naročnik: Vrtec Morje Lucija.
2. Naslov naročnika: Fazanska 3,
6320 Portorož.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah:
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso,
– perutnina,
– mesni izdelki,
– zamrznjene ribe,
– sadje in suho sadje,
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– zelenjava in jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– zamrznjena zelenjava,
– jajčne testenine,
– sadni sokovi in sirupi,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Fazanska 3, Lucija, pošta 6320 Portorož.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– kruh in pekovsko pecivo: Don don
d.o.o., 8330 Metlika,
– meso: Mesnica in trgovina Damijani,
Damijani Lučano s.p. Zelenjavni trg 1,
6330 Piran,
– perutnina: Mesnica in trgovina Damijani, Damijani Lučano s.p. Zelenjavni trg 1,
6330 Piran,
– mesni izdelki: Mesnica in trgovina Damijani, Damijani Lučano s.p. Zelenjavni trg
1, 6330 Piran,
– zamrznjene ribe: Mariva Marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož,
– sadje in suho sadje: K.Z. Agraria
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
– zelenjava in jajca: K.Z. Agraria z.o.o.,
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– zamrznjena zelenjava: Mercator Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož,
– jajčne testenine: Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
– sadni sokovi in sirupi: Nektar d.o.o.,
Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– ostalo prehrambeno blago: Mercator
Degro d.d., Obala 144,6320 Portorož.
V znesek je vključen DDV.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah
živil:
– kruh in pekovsko pecivo: 995.944
SIT,
– meso: 8,035.500 SIT,
– perutnina: 2,379.000 SIT,
– mesni izdelki: 1,128.000 SIT,
– zamrznjene ribe: 583.000 SIT,
– sadje in suho sadje: 1,662.750 SIT,
– zelenjava in jajca: 2,435.500 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,888.436
SIT,
– zamrznjena zelenjava: 107.676 SIT,
– jajčne testenine: 701.999 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 344.088 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago:
5,148.245 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh in pekovsko pecivo: 1,634.788
SIT, 995.944 SIT,
– meso: 10,217.232 SIT, 8,035.500
SIT,
– perutnina: 2,549.124 SIT, 2,379.000
SIT,
– mesni izdelki: 1,128.479 SIT,
1,128.000 SIT,
– zamrznjene ribe: 639.392 SIT,
583.000 SIT,

– sadje in suho sadje: 2,695.842 SIT,
1,662.750 SIT,
– zelenjava in jajca: 3,565.620 SIT,
2,435.500 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,010.841
SIT, 1,888.436 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 136.632 SIT,
107.676 SIT,
– jajčne testenine: 948.199 SIT,
701.999 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 361.152 SIT,
344.088 SIT,
– ostalo
prehrambeno
blago:
5,148.245 SIT, 5,148.245 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Vrtec Morje Lucija
Št. 03/01
Ob-55281
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, Domžale.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale.
3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: specialno cisterensko vozilo za
prebijanje in čiščenje kanalov ter istočasno prečrpavanje gošč iz kanalov,
Savska 34, Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: izpolnjevanje dodatnih
tehničnih zahtev, ponudbena vrednost,
garancija, rok dobave, plačilni pogoji in
druge ugodnosti. Zbrano največje število
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN-gospodarska vozila Slovenija d.o.o., Celovška cesta 182,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 31,574.796
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,347.000 SIT, 31,351.000 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: 17. 9. 2001.
JKP Prodnik d.o.o.
Ob-55289
1. Naročnik: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 12,
5270
Ajdovščina;
tel.
in
faks
05/36-63-212.
3. Datum Izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni izdelki in kurilno olje
s skupinami in podskupinami; kraj dobave:
Ajdvoščina.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 85%, celovitost ponudbe 5%, plačilni rok 5%, odzivni
čas 3%, reference (seznam dobav) 2%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– v skupini sadje in zelenjava, v podskupini sadje in zelenjava: Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri Gorici,
– v skupini sadje in zelenjava, v podskupini jabolka: Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri Gorici,
– v skupini mleko in mlečni izdelki, v
podskupini mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c.
5, 5271 Vipava,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini meso: MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini mesni izdelki: Peloz d.o.o., Loke
1, 5000 Nova Gorica,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini piščančje meso in izdelki: MIP d.d.
Nova Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– v skupini kruh in pekarski izdelki, v
podskupini kruh in pekarsko pecivo: Pekarna Brumat d.o.o., Vodovodna pot 13,
Kromberk, 5000 Nova Gorica,
– v skupini razna živila, v podskupini
krompir in fižol: Jože Volk, Ostrožno brdo
39, 6255 Prem,
– v skupini razna živila, v podskupini
jajca: Lucija trgovina d.o.o., Goriška c. 68,
5270 Ajdovščina,
– v skupini razna živila, v podskupini
mlevski izdelki in testenine: Mlinotest živilska industrija d.d. Ajdovščina, Tovarniška
ul. 14, 5270 Ajdovščina,
– v skupini razna živila, v podskupini
raznovrstna živila: Lucija trgovina d.o.o.,
Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina,
– v skupini razna živila, v podskupini
sokovi, sirupi, marmelade: Lucija trgovina
d.o.o., Goriška c. 68, 5270 Ajdovščina,
– v skupini kurilno olje, v podskupini
kurilno olje: OMV Istrabenz d.o.o. Koper,
Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost:
– v skupini sadje in zelenjava, v podskupini sadje in zelenjava: 1,229.620,60
SIT,
– v skupini sadje in zelenjava, v podskupini jabolka: 420.000 SIT,
– v skupini mleko in mlečni izdelki, v
podskupini mleko in mlečni izdelki:
831.987 SIT,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini meso: 4,498.300 SIT,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini mesni izdelki: 2,263.700 SIT,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini piščančje meso in izdelki:
2,321.350 SIT,
– v skupini kruh in pekarski izdelki, v
podskupini kruh in pekarsko pecivo:
2,660.420 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
krompir in fižol: 685.000 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
jajca: 198.324 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
mlevski izdelki in testenine: 1,031.673,70
SIT,
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– v skupini razna živila, v podskupini
raznovrstna živila: 6,990.693,25 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
sokovi, sirupi, marmelade: 2,222.298,80
SIT,
– v skupini kurilno olje, v podskupini
kurilno olje: 4,61 % popust pri 1 litru kurilnega olja EL od maloprodajne cene kurilnega olja EL na bencinskem servisu na
dan kupčevega naročila.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– v skupini sadje in zelenjava, v podskupini sadje in zelenjava: v tej podskupini
znaša pogodbena vrednost (na podlagi
20.čl. ZJN1) po pogajanjih 1,229.620,60
SIT,
– v skupini sadje in zelenjava, v podskupini jabolka: 680.000 SIT, 420.500
SIT,
– v skupini mleko in mlečni izdelki, v
podskupini mleko in mlečni izdelki:
1,332.157,20 SIT, 831.987 SIT,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini meso: 5,334.600 SIT, 4,498.300
SIT,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini mesni izdelki: 3,495.850,10 SIT,
2,263.700 SIT,
– v skupini meso in mesni izdelki, v podskupini piščančje meso in izdelki:
2,474.455 SIT, 2,321.350 SIT,
– v skupini kruh in pekarski izdelki, v
podskupini kruh in pekarsko pecivo:
3,898.216,80 SIT, 2,660.420 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
krompir in fižol: 848.750 SIT, 668.500
SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
jajca: 277.200 SIT, 198.324 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
mlevski izdelki in testenine: 1,062.171,80
SIT, 992.340 SIT,
– v skupini razna živila, v podskupini
raznovrstna živila: za podskupino raznovrstna živila 6,990.693,25 SIT, ni bilo potrebno ponuditi 100% vsega blaga.
– v skupini razna živila, v podskupini
sokovi, sirupi, marmelade: 2,457.642,60
SIT, 2,222.298,80 SIT,
– v skupini kurilno olje, v podskupini
kurilno olje: 4,61 % popust pri 1 litru kurilnega olja EL od maloprodajne cene kurilnega olja EL na bencinskem servisu na
dan kupčevega naročila.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe z izbranimi ponudniki so
sklenjene za obdobje 2 let z možnostjo
podaljšanja.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: odprti postopek 6. 4. 2001, Ur. l. RS, št. 25,
Ob-46357.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina
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Št. 4/2/2001
Ob-55319
1. Naročnik: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Prešernova 3,
5270 Ajdovščina tel. 05/366-39-45, faks
05/366-26-78.
3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža športnega poda v kompleksu ŠC Police v Ajdovščini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, skladno z
razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Fingar d.o.o., Tržaški
hrib 11, Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 34,058.514
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
53,566.547,78
SIT,
33,670.122,99 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: 17. 9. 2001.
Zavod za kulturo, izobraževanje
in šport Ajdovščina
Št. 403-10/01-4/2001
Ob-55320
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža pisarniškega
pohištva po lokacijah DURS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, finančna
sposobnost, strokovna izobrazba kadrov,
certifikati ustreznosti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop - Posebni davčni urad - Biring
d.o.o., Trzin,
2. sklop - DU Brežice - Biring d.o.o.,
Trzin,
3. sklop - DU Celje - Biring d.o.o., Trzin,
4. sklop - DU Hrastnik - Lesnina MG
oprema d.d., Ljubljana,
5. sklop - DU Koper - Biring d.o.o., Trzin,
6. sklop - DU Kranj - Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana,
7. sklop - DU Maribor - Biring d.o.o.,
Trzin,
8. sklop - DU Murska Sobota - Biring
d.o.o., Trzin,
9. sklop - DU Ptuj - Biring d.o.o., Trzin,
10. sklop - DU Velenje - Lesnina MG
oprema d.d., Ljubljana,
11. sklop - DU Ljubljana - Biring d.o.o.,
Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
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1. sklop - Posebni davčni urad
1,583.342,60 SIT,
2. sklop - DU Brežice 496.003,90 SIT,
3. sklop - DU Celje 4,905.977,30 SIT,
4. sklop - DU Hrastnik 565.250 SIT,
5. sklop - DU Koper 2,855.940,50 SIT,
6. sklop - DU Kranj 517.174 SIT,
7. sklop - DU Maribor 19,975.375,70
SIT,
8. sklop - DU Murska Sobota
2,316.977,60 SIT,
9. sklop - DU Ptuj 2,770.677 SIT,
10. sklop - DU Velenje 1,469.650 SIT,
11. sklop - DU Ljubljana 18,456.543
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop - Posebni davčni urad
2,126.685 SIT; 1,583.342,60 SIT,
2. sklop - DU Brežice 687.820 SIT;
496.003,90 SIT,
3. sklop - DU Celje 5,856.049,50 SIT;
4,851.475,30 SIT,
4. sklop - DU Hrastnik 717.855,60 SIT;
565.250 SIT,
5. sklop - DU Koper 3,762.899 SIT;
2,855.940,50 SIT,
6. sklop - DU Kranj 811.484,80 SIT;
517.174 SIT,
7. sklop - DU Maribor 24,965.522 SIT;
19,975.375,70 SIT,
8. sklop - DU Murska Sobota
3,102.116 SIT; 2,307.505,20 SIT,
9. sklop - DU Ptuj 3,453.391,90 SIT;
2,727.277,70 SIT,
10. sklop - DU Velenje 2,039.196 SIT;
1,469.650 SIT,
11. sklop - DU Ljubljana 23,071.720
SIT; 18,456.543 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: 17. 9. 2001.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 49
Ob-55328
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 60 lahkih dostavnih vozil in 1 osebno vozilo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30 točk, tehnične karakteristike 25 točk, servisna mreža 15
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Revoz, d.d., Belokranjska
4,
8000
Novo
mesto,
5,961.851,58 SIT, 60 kosov lahkih dostavnih vozil, 15,097.407,56 SIT eno osebno vozilo Porsche Maribor, Šentiljska c.
128a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: /
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 150,523.422,78 SIT, delna ponudba 15,097.407,36 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.

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. 35101-77/98-1/1
Ob-55097
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka k
osnovni šoli Marije Vere - Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijski rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Graditelj, Maistrova 7, 1241 Kamnik.
7. Pogodbena vrednost: 184,031.667
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 193,897.703 SIT, 184,031.667
SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 16. 3.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 9. 2001.
Občina Kamnik
Št. 223/01
Ob-55103
1. Naročnik: Kmetijsko poskusni center Jable.
2. Naslov naročnika: Loka, Grajska 1,
1234 Mengeš.
3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: graditev 1. faze Centra
za razvoj kmetijstva in podeželja Jable,
Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma podizvajalcev pri projektiranju podobnih
objektov, izkušnje ponudnika pri gradnji,
reference podizvajalcev, oprema ponudnika za izvajanje del, vodstvo projekta,
organizacija dela, protokol kontrole dela,
terminski plani, fazni roki, končni rok - najkrajši rok, primernost, evidentirana blokada žiro računa v zadnjih 6 mesecih,
cena. Najugodnejša je bila ponudba, ki je
po navedenih merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GPG Grosuplje d.d.,
Emonska 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 627,533.202
SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 437,743.775 SIT z
DDV.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 670,602.293,24 SIT (z vključenim DDV), 627,533.202 SIT (z vključenim
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 9. 2001.
Kmetijski poskusni center
Jable
Št. 343-61/01-333
Ob-55113
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija lokalnih
cest in javnih poti, I. faza, Zg. PirošicaPiroški vrh- križišče LC Stankovo-Kraška vas, v dolžini 1744 m, KS Cerklje
ob Krki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30%, reference ponudnika pri podobnih delih 20%, strokovna usposobljenost ponudnika, kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s
ponudnikom 10%, delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%, najugodnejši ponudnik prejel največje število
(83,4) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: UNI Podbočje d.o.o.,
Podjetje za gradbeni inženiring, organizacijo, svetovanje in izvajanje, Podbočje 33a,
8312 Podbočje.
7. Pogodbena vrednost: 32,521.477,27
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,157.920 SIT.
9. Število prejetih ponudb: prejete so
3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,846.278,50 SIT, 28,731.538,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
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12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu
RS: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50569.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Ur. listu RS: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 343-62/01-333
Ob-55116
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija javnih
poti na območju Brezovice, I. faza, v
dolžini 1830 m, KS Bizeljsko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30%, reference ponudnika pri podobnih delih 20%, strokovna usposobljenost ponudnika, kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10 %, izkušnje naročnika s
ponudnikom 10%, delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%, najugodnejši ponudnik prejel največje število
(100) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 20,318.423
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejete so
4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižja ponudbe: 25,418.000 SIT, 20,318.423 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu
RS: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50568.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Ur. listu RS: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 353-23/01-333
Ob-55117
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-zemeljskih in montažnih del na izgradnji
kanalizacije Šentlenart, II. faza, v dolžini 600 m, Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30%, reference ponudnika pri podobnih delih 20%, strokovna
usposobljenost ponudnika, kadri, oprema
10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s ponudnikom 10%, delež opravljenih del z lastno
operativo in lastnimi kadri 20%, najugodnejši
ponudnik prejel največje število (88,3) točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kostak Komunalno
stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 48,523.683,71
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižja ponudbe: 72,515.101,11 SIT, 35,015.558,52
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu
RS: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50559.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Ur. listu RS: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 353-22/01-333
Ob-55118
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-zemeljskih in montažnih del na izgradnji
zbirnega kanala ZK5, Brežice, v dolžini
750 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30%, reference ponudnika pri podobnih delih 20%, strokovna usposobljenost ponudnika, kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s
ponudnikom 10%, delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%, najugodnejši ponudnik prejel največje število
(80) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kostak Komunalno
stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a,
8270 Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
40,776.496,84 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je
7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižja ponudbe:
45,556.472,50
SIT,
36,849.780,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu
RS: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50561.
13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu RS: ni bil
objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
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Št. 355-09/01-333
Ob-55120
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-zemeljskih in montažnih del na sanaciji
obstoječih vodovodov v KS Cerklje ob
Krki, I. faza, 2. etapa, Črešnjice, Zasap
in Hrastje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30%, reference ponudnika pri podobnih delih 20%, strokovna usposobljenost ponudnika, kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s
ponudnikom 10%, delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%, najugodnejši ponudnik prejel največje število
(85) točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kostak Komunalno
stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 50,425.102,76
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: prejete so
4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižja ponudbe: 64,786.438 SIT, 48,593.180,02
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu
RS: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50570.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Ur. listu RS: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 6. 2001.
Občina Brežice
Št. 7
Ob-55134
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova talnih obeležb
na območju RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: posamezni sklopi javnega naročila se oddajo:
1. sklop: območje CP Koper - Cestno
podjetje Koper d.d., 6000 Koper, Ulica
15. maja 14.
Pogodbena vrednost: 97,528.951 SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
100,425.100 SIT in najnižje ponudbe:
97,528.951 SIT.
2. sklop: območje CP Kranj - Cestno
podjetje Kranj d.d., 4000 Kranj, Jezerska 20.
Pogodbena vrednost: 68,000.000 SIT.

Stran

5664 / Št. 74 / 21. 9. 2001

Vrednost
najvišje
ponudbe:
77,839.373 SIT in najnižje ponudbe:
71,677.694 SIT.
3. sklop: območje CP Ljubljana - Vodilni partner - Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
1000 Ljubljana, Stolpniška 10, partner SIGNA, Trzin.
Pogodbena vrednost: 111,000.000
SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
122,445.884,43 SIT in najnižje ponudbe
112,896.766,15 SIT.
4. sklop: območje CP Ptuj - Cestno podjetje Maribor d.d., 2000 Maribor, Iztokova 30.
Pogodbena vrednost: 102,000.000
SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
118,193.894 SIT in najnižje ponudbe
106,529.976 SIT.
5. sklop: območje CP Murska Sobota Cestno podjetje Murska Sobota d.d., 9000
Murska Sobota, Lendavska 64.
Pogodbena vrednost: 46,000.000 SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
55,103.057 SIT in najnižje ponudbe
49,847.087 SIT.
6. sklop: območje CP Nova Gorica Cestno podjetje Nova Gorica d.d., 5000
Nova Gorica, Prvomajska 52.
Pogodbena vrednost: 79,000.000 SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
88,234.590 SIT in najnižje ponudbe
84,228.198 SIT.
7. sklop: območje CP Novo mesto - Cestno podjetje Novo mesto d.d., 8000 Novo mesto, Ljubljanska 47.
Pogodbena vrednost: 107,000.000
SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
123,430.485 SIT in najnižje ponudbe
111,503.547 SIT.
8. sklop: območje CP Maribor - Cestno
podjetje Maribor d.d., 2000 Maribor, Iztokova 30.
Pogodbena vrednost: 35,000.000 SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
42,136.974 SIT in najnižje ponudbe
38,934.151 SIT.
9. sklop: območje CP Celje - Cestno
podjetje Celje d.d., 3000 Celje, Lava 42.
Pogodbena vrednost: 95,000.000 SIT.
Vrednost
najvišje
ponudbe:
100,453.709 SIT in najnižje ponudbe
94,546.405 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej pod
6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje ponudbe: in najnižje ponudbe: glej pod 6. točko.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A/1
Ob-55135
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02 ali
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu
čez Muro in 5 inundacij ter rekonstrukcija ceste G1-3, odsek 317.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje.
7. Pogodbena vrednost: 679,478.113
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe: in najnižje ponudbe: 699,275.476 SIT,
679,478.113. SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A/5
Ob-55136
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02
ali
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zalivanje reg in razpok
na območju Republike Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. 4.sklop: območje
Ljubljana – Cestno podjetje Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,050.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe: in najnižje
ponudbe:
9,415.161
SIT,
8,995.164,78 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: 12. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. A/5
Ob-55137
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02 ali
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zalivanje reg in razpok
na območju Republike Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
2.1.sklop: območje CP Celje,
2.sklop: območje CP Koper,
3.sklop: območje CP Kranj,
5.sklop: območje CP Maribor,
6.sklop: območje Murska Sobota,
7. sklop: območje CP Nova Gorica,
8.sklop: območje CP Novo mesto in
9.sklop: območje CP Ptuj - Possehl,
d.o.o. Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 69,200.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe: in najnižje
ponudbe:
81,461.463
SIT,
78,458.015 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Ob-55140
1. Naročnik: Fakulteta za družbene vede.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
5,
1000
Ljubljana;
tel.01/58-05-115; faks 01/58-05-102.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI dela pri adaptaciji,
nadzidavi in dozidavi objekta Raziskovalnega inštituta FDV v Ljubljani z zunanjo ureditvijo.
Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) ponudbena cena maks. 60 točk,
b) nudena garancijska doba maks. 15
točk,
c) reference ponudnika maks. 15 točk,
d) rok izvedbe maks. 10 točk. Najugodnejši ponudnik mora imeti največ točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši. Za najugodnejšega ponudnika je izbran
GPG d.d., ker je dosegel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GPG d.d., Emonska
8, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
113,117.193,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
123,378.199,70
SIT;
103,071.340,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-50888.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 6. 2001.
Fakulteta za družbene vede
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Št. 40306-0018/01
Ob-55144
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dokončanje centralne
dvorane v Kulturnem centru v Rogaški
Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, plačilni pogoji
20%. Izbrani izvajalec je na osnovi meril
osvojil največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GIC gradnje d.o.o.,
Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina.
7. Pogodbena
vrednost:
142,271.674,34 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba 154,255.449,80
SIT, najnižja ponudba 139,436.062,77 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 40306-0017/01
Ob-55158
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja glasbene šole
v Rogaški Slatini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, plačilni pogoji
20%. Izbrani izvajalec je na osnovi meril
osvojil največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ingrad Vng d.d., Lava
7, Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
168,624.007,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
199,251.994,57
SIT,
155,831.607 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 40306-0016/01
Ob-55159
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
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3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja telovadnice
ob Osnovni šoli v Kostrivnici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, plačilni pogoji
20%. Izbrani izvajalec je na osnovi meril
osvojil največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ingrad VNG d.d., Lava 7, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 89,031.087,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,781.740,84 SIT, 89,031.087,70
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 35205006/01
Ob-55207
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana, 02/7032-007.
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
rezervoarja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Logal - Karli Udovočič
s.p. Šentilj 35.
7. Pogodbena
vrednost:
19,908.458,63 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,636.011,71 SIT vključno z
19% DDV, 19,908.458,63 SIT vključno z
19% 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: 17. 9. 2001.
Občina Sveta Ana
Št. 405-07-3/01-5
Ob-55216
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 23,
5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks
05/39-81-223, e-mail: obcina.kanal@siol.net.
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena dela z izboljšavo
in nadgradnjo LC 163030 Korada-meja
Občina Brda (Senik)-odcep za Nozno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejše ocenjena ponudba po razpisnih pogojih.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 74,942.332
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,998.829,17 SIT, 74,942.332
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Kanal ob Soči
Št. 351-19/99
Ob-55290
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina (tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33).
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja komunalne
infrastrukture Obrtne cone Mirce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 70 točk,
potrjene reference na enakih ali podobnih
objektih 10 točk, finančno stanje ponudnika 5 točk, tehnična opremljenost 15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 37,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
89,774.110,62
SIT,
84,239.078,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Ajdovščina
Št. 352/01-59/97
Ob-55291
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina (tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33).
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta
ob Starem mlinu v Ajdovščini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 60 točk,
potrjene reference na enakih ali podobnih
objektih 20 točk, finančno stanje ponudnika 5 točk, tehnična opremljenost 15 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Keting d.o.o., Lavričeva 71, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 11,000.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,844.734 SIT, 30,029.745 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Ajdovščina
Št. 351-116/00-01
Ob-55292
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina (tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33).
3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija otroškega
vrtca v Črničah.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponudbena cena 70
točk, potrjene reference na enakih ali
podobnih objektih 15 točk, finančno stanje ponudnika 5 točk, tehnična opremljenost
10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zidarstvo Marc d.o.o.,
Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 47,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,042.360 SIT, 45,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Ajdovščina
Št. 011-04-8/01
Ob-55293
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazu “Žegar“
na cesti R2-423/1281 Črnolica-Lesično v km 10.960.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMCelje d.d., Lava
42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 22,560.220
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,566.700 SIT, 20,404.402 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55294
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija brežin na cesti R1-206 odsek 1028 Vršič-Trenta od
km 0,96 do km 3,65.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova
Gorica, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 39,406.666
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,429.965 SIT, 39,406.666 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55295
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dokončanje del pri modernizaciji ceste R2-403/1074 Petrovo Brdo - Podrošt.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 144,171.658
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 150,670.120,70 SIT, 144,171.658
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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01
Ob-55296
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija dveh usadov
“Jamnik“ na cesti R3-635/1122 Lipnica-Kropa-Rudno v km 5.25 in v km
7.32.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rafael d.o.o., Savska
cesta 24, Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 26,776.725
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,093.553 SIT, 26,857.050 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55297
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava protiprašne zaščite na makadamskih voziščih na področju CP Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VOC Celje, Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 14,365.736
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18.239.785 SIT, 14,365.736 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55298
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija usada na cesti
RT-926/5501 Solčava-Podolševa-Sleme v km 0.90-1.00.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMCelje d.d., Lava
42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 32,011.585
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,442.878 SIT, 31,871.032 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55299
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega
mostu čez Savinjo pri Rogovilcu na cesti R2-428.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMCelje, d.d. Lava
42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 148,876.726
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 164,982.937 SIT, 148,876.726
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-40443.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55300
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija brežin na cesti R1-206/1027 Kranjska Gora – Vršič
od km 6,3 do km 11,00.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Soča, Vodnogospo-

Št.

darsko podjetje d.d., Industrijska c. 2,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 20,502.027
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,142.377 SIT, 20,502.027 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55301
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava protiprašne
zaščite
na
RT-924/3559
Podlom-Kr.Rak-Podvolovjek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,596.729
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,798.085 SIT, 29,596.729 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55302
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava protiprašne zaščite na makadamskih voziščih na področju CP Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
Jezerska 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 23,849.229
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,767.152 SIT, 23,839.709 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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55303
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava in dobava varnostnih ograj za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v RS za
leto 2001 in 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Liko Industrija kovinske opreme d.d. Liboje, Liboje 26 a, 3301
Petrovče.
7. Pogodbena vrednost: 194,908.208
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 214,215.716 SIT, 194,908.207
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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55304
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija usada na cesti
RT-926/5501 Solčava-Podolševa-Sleme v km 1,95.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rafael d.o.o., Savska
cesta 24, Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 17,633.397
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,345.595 SIT, 14,794.984 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55305
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija usadov na cesti RT-926/5501 Solčava-Podolševa-Sleme od km 2.480 do km 3.0.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GIZ-Gradis, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 86,400.448
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 107,424.654 SIT, 86,400.448
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: 17. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-8/01
Ob-55306
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: interventno popravilo
hodnikov robnih vencev na mostu čez
Bresterniški potok na cesti G1-1, odsek 245.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradis NG d.d. Maribor, Lavričeva 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 25,264.979
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,092.152 SIT, 25,264.979 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: 17. 9. 001.
Direkcija RS za ceste
Št. 60-3575/01
Ob-55314
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel.: 07/39-32-450,
telefaks: 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Škocjan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko
podjetje Novo mesto d.d., Trdinova 23,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 19,244.376
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,350.527 SIT, 19,244.376 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45851.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto
Št. 60-3576/01
Ob-55315
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel.: 07/39-32-450,
telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: odvod odpadnih voda
na območju Potočne vasi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VIAS d.o.o., Ljubljanska c. 51, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 18,485.616
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,237.652 SIT, 18,485.616 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto
Št. 60-3577/01
Ob-55316
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel.: 07/39-32-450,
telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mestne plin-

ske mreže in obnova vodovoda na območju Žabje vasi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Malkom Novo mesto
d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 21,963.225,48
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,963.225,48 SIT, 23,051.525
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45851.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto
Št. 351-03-1/00-4
Ob-55317
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ptuj.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe:
– izvedba gradbenih, obrtniških, instalacijskih del z zunanjo ureditvijo šole,
– rekonstrukcija in dozidava podružnične šole Grajena, Grajena 60, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena (0-65 točk),
– reference (0-15 točk),
– garancijski rok (0-5 točk),
– rok izvedbe (0-10 točk),
– ISO standard (0-5 točk),
– po merilih in kriterijih je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša (najnižja
cena, ponudil daljši garancijski rok in krajši
rok izvedbe, ima ISO standard). Po izdelavi analize se je ugotovilo, da je izbrani ponudnik dosegel najvišje število točk izmed
ponudb, zato je izbran za izvedbo razpisanih del.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo naročilo dodeljeno: Gradis, GP Gradnje Ptuj, d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 372,383.132
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 182,865.000 SIT z DDV.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe: 372,383.132 SIT, 404,849.749,54
SIT.
11. Druge informacije o naročilu: /
12. Objava omejenega postopka: /
13. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
14. Številka objave predhodnega razpisa v uradnem listu rs slovenije: Uradni
list RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-2807.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Mestna občina Ptuj
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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
Ob-55098
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 7. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo
potopnih črpalk eksplozijskovarne izvedbe - 1 A, št. kat. 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila. Merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGD d.d., Trg revolucije
4 b, Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 18,255.480
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,469.076 SIT, 18,255.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 402-26/01
Ob-55099
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
strokovno svetovalnih storitev za potrebe nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (sklop A: odsek Pesnica-Slivnica, AC Ptujska-priključek Zrkovska, sklop B: odsek AC
Bič-Trebnje-Hrastje).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila sestavljena iz tehničnega in finančnega dela.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop A: J. V. ZIL Inženiring, Kersnikova 10, Ljubljana, sklop B:
DDC d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:
314,983.911,73
SIT,
sklop
B:
1.732,845.156 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi
za sklop A, 2 ponudbi za sklop B.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 340,630.312,40 SIT,
314,983.911,73
SIT,
sklop
B:
1.850,000.370,40 SIT, 1.732,845.156
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-40685.
DARS d.d.
Št. 0512/3-308/11-01
Ob-55100
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana,
tel.
01/432-51-25,
01/472-51-11, faks 01/472-57-91.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba obdobnih zdravstvenih pregledov ter zdravstvenih storitev za potrebe ambulante
medicine dela MNZ-Policije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je k sodelovanju
pozval 6 kandidatov, od katerih so se na
odpiranje odzvali 3 kandidati, ki so svojo
ponudbo predložili pravočasno in pravilno
opremljeno. Iz nadaljnjega postopka je bila
izločena ena ponudba, ker kandidat ni predložil vseh zahtevanih dokumentov. Ostali
dve ponudbi sta bili pravilni, primerni in sprejemljivi. Pogajanja so potekala po merilih iz
razpisne dokumentacije. Naročnik je oddal
naročilo kandidatoma iz 6. točke te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1 (obdobni zdravstveni pregledi delavcev Policijske uprave Murska Sobota): Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota,
– za sklop 2 (zdravstvene storitve za potrebe ambulante medicine dela MNZ-Policije): Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: vrednost točke, na podlagi
katere se vrši izračun storitev, znaša 415 SIT,
– za sklop 2: vrednost točke, na podlagi
katere se vrši izračun storitev, znaša 410
SIT.
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: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 20. 4. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 9. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 35209-002-1/01
Ob-55101
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40, faks
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01/530-32-49, kontaktna oseba Mojca Marinček.
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja koncesije za izvajanje obvezne gospodarske - dimnikarske službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve 20%, višina
koncesijske dajatve 30%, dokazila o kvaliteti dela 20%, druge ugodnosti 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SDG, dimnikarstvo, kemično čiščenje toplotnih naprav in gradbene stroritve, d.o.o., Prešernova c. 7/a,
1230 Domžale.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 01/310006
Ob-55146
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje Urbanega kulturnega središča Metelkova.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire (v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila):
– cena/ura – 70% in strokovna priporočila (reference) – 30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G 7 d.o.o., Špruha 33,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 1.333,20
SIT/uro.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (podatke od 4. do 10. točke se navede
za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po sklopih!): 1.333,20 SIT /uro
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Ljubljana
Št. 96/01
Ob-55150
1. Naročnik: Muzej novejše zgodovine.
2. Naslov naročnika: Celovška c. 23,
p.p. 1644, 1001 Ljubljana.
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3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve varovanja in recepcijske službe.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot v razpisni dokumentaciji
– cena, plačilni pogoji, finančno merljive
ugodnosti naročniku, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.d.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1.300 SIT/ura
+ DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.333,30 SIT/uro +DDV, 1.300 SIT/uro
+ DDV.
11 Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: Uradni
list RS, št. 38 z dne 18. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 9. 2001.
Muzej novejše zgodovine
Ljubljana
Št. 40306-0012/01
Ob-55160
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šolskih otrok v šolskem letu 2001 - 2002 v
Občini Rogaška Slatina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 16,917.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,024.000 SIT, 16,917.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Občina Rogaška Slatina
Št. 44
Ob-55165
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira marketinške agencije za oblikovanje, pripravo za tisk in izdelava reprofilmov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30 %, idejna rešitev
komunikacijske podpore 70 %.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pristop, d.o.o., Selanova
20, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost storitev od 2,526.200 SIT do
7,253.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 43
Ob-55167
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem fotokopirnih strojev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena najema 50 točk, ocena primernosti 50 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Minolta, d.o.o., Vodovodna cesta 101, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cena kopije 4,50 do 2,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 35
Ob-55169
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
klima naprav.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena redne in inte.vzdrževanje 20 točk, plačilni odzivni čas 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za Upravo družbe, PE Maribor in Murska Sobota se izbere kot najugodnejši ponudnik za vzdrževanje klima naprav
KLI-MAX, Koren Bojan, s.p., Slekovčeva
18a, 2000 Maribor, v skupni ponudbeni
vrednosti 1,138.000 SIT brez DDV,
– za PE Celje se izbere kot najugodnejši
ponudnik za vzdrževanje klima naprav Elektroinstalacije Jelen Jože, s.p., Podjavrškoova 13, 3000 Celje, v skupni ponudbeni vrednosti 439.900 SIT brez DDV,
– za PE Novo mesto se izbere kot najugodnejši ponudnik za vzdrževanje klima naprav Turk Marko, s.p., Nad Krko 18, 8222
Otočec, v skupni ponudbeni vrednosti
136.000 SIT brez DDV,
– za PE Kranj se izbere kot najugodnejši
ponudnik za vzdrževanje klima naprav KGS

Klemenčič Gregor, s.p., Gmajnica 28,
1218 Komenda, v skupni ponudbeni vrednosti 656.188,25 SIT brez DDV,
– za PE Ljubljana se ne opravi izbora,
razpis se ponovi v okviru Pravilnika za odajanje naročil male vrednosti.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,958.600 SIT; 136.000 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: 13. 9. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 2.3-4210/01
Ob-55217
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks: 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projekta PGD/PZI sanacije in obnove postajnega poslopja na železniški postaji
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– višina ponudbene cene - vplivnost
65%,
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%,
– ustreznost predložene programske rešitve – vplivnost 15%.
Ponudba izbranega ponudnika je bila
upoštevajoč navedena merila najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje
Ljubljana d.d., Vilharjeva 16a, 1130 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,712.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,082.699,61 SIT, 5,712.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški
promet Maribor
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Št. 47/2753/2001
Ob-55231
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava lokacijske dokumentacije za rekonstrukcijo DV 2 × 110 kV Gorica-Divača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo po odprtem
postopku ni bilo oddano, saj naročnik ni
prejel dveh pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: 14. 9. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 110-1/01
Ob-55257
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: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja sistema zvez – optični kabel ob AC Maribor – Vransko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Halcom d.o.o. Podčetrtek, Olimje 6.
7. Pogodbena
vrednost:
119,823.068,26 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
173,271.723,10
SIT
in
119,823.068,26 SIT .
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen dne 28. 4. 2001 Uradni
list RS, št. 30-31/2001, Ob-47691.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 9. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 022/01
Ob-55310
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1/58-75-200;
faks +386 1/52-46-480.
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3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: remont turboagregata 3 - 50 MW (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost do 78
točk; reference do 20 točk; plačilni pogoji
do 2 točki.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,627.700
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 30,627.700 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,040.000 SIT in 30,627.700 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: 17. 9. 2001.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-55321
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel: 01/478-35-57.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: organizacija poslovno-prodajne delegacije na Nizozemsko (priloga 1a, št. 10).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– poslovna usposobljenost za izvedbo
projekta 10,
– z referencami podkrepljena aktivna prisotnost na trgu Nizozemske 30,
– z referencami podkrepljeno izvajanje
podobnih aktivnosti v preteklosti 30,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov
s podjetji iz Nizozemske 20,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta 10,
skupaj 100.
Najugodnejši ponudnik je podjetje The
Netherlands British Chamber of Commerce. Podjetje ima odlične reference pri organizaciji podobnih aktivnosti v preteklosti. Podalo je ustrezno idejno zasnovo projekta,
časovni plan projekta in cenovno ustrezno
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: The Netherlands British
Chamber of Commerce, NZ Voorburgwal
328 L, 1012RW Amsterdam, the Netherlands.
7. Pogodbena vrednost: 14,132.109 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,250.000 SIT in 9,211.486 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Agencija RS za gospodarsko
promocijo Slovenije in tuje investicije
Št. 1/2001
Ob-55326
1. Naročnik: Center Vlade RS za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks: 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001 .
4. Vrsta in obseg storitev: storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditev
in dograditev računalniške opreme in
lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS in drugih naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega
razpisa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tarife in cene.
V točki Tarife in cene mora ponudnik
posredovati naslednje podatke:
– cena splošne delovne ure servisnega
posega (60 minut) za področje prijave: Aspl,
B1spl, B2spl, Cspl;
– cena mesečnega pavšala (za področji
B1 in B2): B1pav, B2pav
– cena ure serviserja na poti (60 minut)
za področje prijave: Apot, B1pot, B2pot,
Cpot.
Uteži za normiranje cen za ugotavljanje
najugodnejšega ponudnika:
Področje / Utež za ceno delovne ure
serviserja / Utež za ceno ure serviserja na
poti / Utež za ceno pavšala
A
B1
B2
C

0,80
0,2
0,2
0,80

0,20
0,05
0,05
0,20

0
0,75
0,75
0

Legenda:
A, B1, B2, C – področja prijave
Način izračuna najugodnejšega ponudnika po področjih:
A = (Aspl * 0,8 + Apot * 0,2) / (1+
(K * 0,05)),
B = (B1spl *0,2 + B1pot *0,05 + B1pav
*0,75 +B2spl *0,2 + B2pot *0,05 + B2pav
*0,75) / (1 + (K * 0,05)),
C = (Cspl * 0,8 + Cpot * 0,2) / (1+
(K * 0,05)).
Xspl - cena delovne ure za posamezno
področje prijave,
Xpot - cena serviserja na poti za posamezno področje prijave,
Xpav - cena pavšala (samo za področje
prijave B1 in B2),
(1 + (K*0,05)) - faktor širokopasovnosti,
K = n - 1,
n = seštevek prijav po področjih za posamezno območje prijave.
Faktor širokopasovnosti pomeni za naročnika določeno znižanje stroškov v primeru, da določen ponudnik pokriva več področij prijave. Naročnik ima v primeru, če za
vse vrste okvar kliče le enega izvajalca,
manjše stroške. Analiza pogarancijskih servisnih posegov v preteklih dveh letih je pokazala, da pogosto do prihoda serviserja ni
mogoče točno določiti vzroka napake (npr.
ali je napaka na delovni postaji, aktivni mrežni opremi, pasivni mrežni opremi ali celo na
strežniku). Tako je v preteklih dveh letih v
povprečju prišlo do slabe dvajsetine pose-
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gov (1/20 oziroma 0,05), kjer so bili klicani
serviserji, ki so usposobljeni za vzdrževanje
opreme, ki ni predmet odprave napake. V
primeru, da bi izvajalec pokrival tudi področje, ki je predmet okvare, bi lahko to napako odpravil, tako pa so nastajali dvojni stroški zaradi poziva usposobljenemu izvajalcu.
Da bi tovrstne stroške naročnik v prihodnje
znižal (načelo gospodarnosti porabe javnih
sredstev), v odstotku, ki tovrstne primere
opravičuje, preferira izvajalce, ki so na določenem območju sposobni pokriti več področij servisiranja opreme.
Območje/
področje

A

KP
GO
MB
CE
MS
SG

SRC.SI d.o.o.
SRC.SI d.o.o.
Liko Pris d.o.o.
Oria Computers d.o.o.
Lancom d.o.o.
Gorenje d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pogoj: kot usposobljeni in sposobni bodo za vsako območje in področje prijave
šteli ponudniki, katerih ponudbe bodo izpolnjevale vse zahteve iz pogojev. Izmed
usposobljenih in sposobnih ponudnikov bodo za vsako območje in področje prijave
izbrani tisti, ki bodo glede na navedena merila, ki predstavljajo ekonomsko najugodnejše ponudbe, dosegli najugodnejši rezultat.
V primeru identičnih ponudb bo izbrana
ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
B1+B2

SRC.SI d.o.o.
SRC.SI d.o.o.
Lancom d.o.o.
Oria Computers d.o.o.
Lancom d.o.o.
Lancom d.o.o.

C

Elcos d.o.o.
Elcos d.o.o.
Elcos d.o.o.
Elcos d.o.o.
Elcos d.o.o.
Elcos d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 3.000,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: / .
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Koprsko območje
področje
Območje
Nova Gorica
področje
Območje Maribor
področje
Območje Celje
področje
Območje
Murska Sobota
področje
Območje
Slovenj Gradec
področje

A
6.850/7.595,30

B
8.480/9.266,48

C
4.165/7.595,30

A
6.850/7.595,30

B
8.480,04/9.266,48

C
4.165/7.595,30

A
6.215,30/7.595,30

B
4.917,13/9.266,48

C
4.165/7.595,30

A
3.982,61/7.595,30

B
3.539,13/9.266,48

C
3.982,61/7.595,30

A
7.243,48/7.595,30

B
8.278,26/9.266,48

C
4.165/7.595,30

A
5.049,74/7.595,30

B
6.876,13/9.266,48

C
4.165/7.595,30

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-47807.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 9. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 196/01
Ob-55197
1. Naročnik: Kulturni center Ivan Napotnik.
2. Naslov naročnika: Titov trg 4, 3320
Velenje, tel. 03/898-25-70, e-mail: vlado.vrbic@guest.arnes.si.

3. Predmet natečaja: arhitekturna rešitev celovite prenove Doma kulture v
Velenju.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Kulturni center Ivan
Napotnik, Titov trg 4, Velenje, Metka Brglez, tel. 03/898-25-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobijo dodatne informacije: od 17. 9. do 13. 12. 2001, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v prostorih
tajništva Kulturnega centra Ivan Napotnik,
Titov trg 4, Velenje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT nakažite na ŽR št.: 52800-603-38136 s pripisom natečaj za arhitekturno rešitev.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kulturni center Ivan Napotnik,
Titov trg 4, 3320 Velenje (tajništvo) z oznako »Natečaj-celovita prenova KC Velenje –
ne odpiraj«.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: da,
v smislu Zakona o graditvi objektov: projektivna podjetja in s.p.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: v razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: v razpisni
dokumentaciji.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: ne.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 3 nagrade (1,200.000 SIT,
800.000 SIT in 400.000 SIT) in 3 odkupi
po 200.000 SIT.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: /
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
da, v pogojih iz ponudbenega dela natečajnega elaborata.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa, če je: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 9. 2001.
Kulturni center Ivan Napotnik,
Velenje

Javni razpisi
Popravek
V objavi obvestila o razpisu za izbiro izvajalca storitev približevanje in implementacija
tehnične zakonodaje za industrijske izdelke
na podjetniškem nivoju RS, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54888 (stran 5398), se 1. točka popravi in pravilno glasi:
1. Sklic
na
objavo:
EUROPEAID/112271/D/SV/SI.
Uredništvo
Ob-55267
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna Republike Slovenije za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 32/01), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (Ur. l. RS, št. 32/01), Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS, št. 71/94, 47/97, in
60/99, 30/01), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99),
7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbijanje izrabe
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe
energije in kogeneracije (Ur. l. RS, št.
74/01) objavljamo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za dodelitev subvencij fizičnim osebam
in družbam
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel.
01/300-69-90,
faks
01/300-69-91.
2. Predmet razpisa
Subvencioniranje energetskih pregledov
družb in večstanovanjskih zgradb. Za pridobitev subvencije za energetski pregled družbe ali večstanovanjske zgradbe lahko kandidirajo družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z
Ministrstvom za gospodarstvo za subvencioniranje energetskega pregleda, za izvedbo
energetskega pregleda istega dela družbe
ali večstanovanjske zgradbe niso prejeli subvencije v obdobju zadnjih 5 let in katerih
strošek za porabljeno energijo v preteklem
letu je presegal za večstanovanjske zgradbe
2,500.000 SIT, za družbe pa 5,000.000
SIT. Višina subvencije za posamezen energetski pregled, v odvisnosti od stopnje zahtevnosti pregleda in količine porabljene
energije v preteklem letu je med 250.000
SIT in 1,900.000 SIT. Natančneje je višina
subvencije posameznega pregleda določena v skladu z metodologijo, ki je podrobneje
podana v razpisni dokumentaciji, načelno pa
se v okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega
razpisa s subvencijo pokrije prosilcu največ
do polovice zneska, navedenega v pogodbi
med njim in izvajalcem energetskega pregleda. Višina subvencije za izvedbo energetskega pregleda objekta kjer je bil pred 5 ali več
leti pregled že izveden, lahko v odvisnosti od
sprememb, nastalih v tem času, znaša največ
do 2/3 višine subvencije za objekt kjer se
izvaja energetski pregled prvič.
Subvencioniranje priprave študij izvedljivosti za projekte učinkovite rabe energije zanj lahko kandidirajo družbe in samostojni
podjetniki posamezniki, ki v zadnjih 3 letih
niso dobili subvencije Ministrstva za gospodarstvo za izdelavo študije izvedljivosti projekta učinkovite rabe energije, nimajo neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih
pogodb z Ministrstvom za gospodarstvo za
subvencioniranje teh študij in pripravljajo
projekte učinkovite rabe energije za katere
je predvidena višina investicije najmanj
10,000.000 SIT in zanje še niso dobili subvencije. Višina subvencije se v skladu z metodologijo, ki je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji, giblje v odvisnosti od stopnje obdelave študije, kompleksnosti tehnološke sheme in preliminarne višine stroškov
investicije od 300.000 SIT do največ
1,800.000 SIT. V okviru razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa se s subvencijo
pokrije prosilcu največ do polovice zneska,
navedenega v pogodbi med njim in izvajalcem študije.
Natančnejša merila in pogoji za odobritev subvencioniranja so našteti v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 2525-2591 je za subvencioniranje predmetov tega razpisa predviden skupni znesek 16,500.000 SIT, od tega

Št.

9,900.000 SIT v letu 2001 in 6,600.000
SIT v letu 2002.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od oktobra 2001 do konca maja leta 2002.
Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo vložene najkasneje en delovni
dan pred javnim odpiranjem do 15. ure v
tajništvu na naslovu Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne odpiraj!” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.
5. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: prvo odpiranje vlog, ki ne bo javno,
bo v petek, 12. 10. 2001, nato pa vsak
drugi delovni petek v mesecu do porabe
razpisanih sredstev, na naslovu: Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, ob
14. uri v sejni sobi Agencije. Podatek o
višini preostalih sredstev za naslednje odpiranje bo 10 dni po vsakokratnem odpiranju
dosegljiv po telefonu 01/300-69-97.
6. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
7. Prosilci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, vsak delavnik od 8. do
15. ure ali jo z navedbo svojega polnega
naslova naročijo na naslovu info.aure@gov.si, od koder jim bo posredovana po
elektronski pošti.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za učinkovito rabo
energijo
Ob-55269
Na podlagi Zakona o javni financah (Ur.
l. RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS,
št. 32/01), Zakona o izvrševanju proračuna
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01), določb
IX. poglavja Energetskega zakona (Ur.l. RS,
št. 79/99), 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) in Pravilnika o
pogojih za dodeljevanje sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije,
učinkovite rabe energije in kogeneracije (Ur.
l. RS, št. 74/01), objavljamo
javni razpis
za oddajo subvencij za sofinanciranje
investicijskih projektov v kogeneracije
moči do 10 MWel
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad za energetiko, 1000 Ljubljana, Kotnikova 5.
2. Predmet razpisa: oddaja subvencij za
investicije v soproizvodnjo električne in toplotne energije-kogeneracije, z močjo do
10 MWel.
Za nepovratne subvencije lahko kandidirajo upravičene pravne in fizične osebe -
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samostojni podjetniki, ki investirajo v projekte:
a. kogeneracije, ki za primarni vir uporabljajo obnovljive vire energije (biomasa,
bioplin, odpadki) do višine največ 40% upravičenih stroškov. Nepovratna subvencija se
lahko poviša za dodatnih 10% upravičenih
stroškov v primeru, da je proizvodnja energije iz kogeneracije edini vir oskrbe s toplotno energijo na zaokroženem področju in za
dodatnih 10% kolikor je prejemnik sredstev
majhna oziroma srednje velika družba v skladu s 6. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Ur. l.
RS, št. 59/00),
b. kogeneracije, ki za primarni vir uporabljajo fosilna goriva, vendar dosegajo pri
pretvorbi celotni izkoristek večji od 80%.
Višina nepovratne subvencije znaša do 40%
upravičenih stroškov in se lahko poveča za
dodatnih 10% v kolikor je prejemnik sredstev majhna oziroma srednje velika družba.
Osnovni pogoji in merila, po katerih bo
komisija ocenjevala možne prejemnike subvencij
Investitorji tovrstnih objektov, ki že imajo
uporabno dovoljenje, niso upravičeni do
subvencije.
Prosilec ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom.
Ministrstvo bo ocenjevalo samo popolne
vloge. V vlogi za pridobitev sredstev mora
prosilec predložiti dokumente in ustrezno
izpolnjene obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Najboljše ocenjeni prosilci, bodo prejeli
subvencije v višini, kot je določeno v točki
2.A oziroma 2.B. Subvencije se bodo dodeljevale do porabe sredstev za leto 2001.
Ministrstvo bo sofinanciralo investicijske
projekte na osnovi naslednjih meril:
A. Dosežena faza investicijskega procesa oziroma časovni rok do načrtovanega
prejetja uporabnega dovoljenja s priloženim
terminski planom poteka investicije:
– investicija v fazi pripravljalnih del (investicijska dokumentacija, lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje, pripravljalna dela
na gradbišču) - 10 točk
ali
– investicija v fazi gradnje (projektna dokumentacija ter objekt v gradnji vključno do
poskusnega obratovanja) - 30 točk
B. Dokazila umestitvi kogeneracije v okolje:
– kogeneracija bo edini vir oskrbe s toplotno energijo na zaokroženem področju 10 točk.
C. Dokazila o vrsti kogeneracije moči do
10MWel, z razpoložljivimi meritvami in izračuni
– kogeneracija, ki bo za primarni vir uporabljala obnovljive vire energije (biomasa,
bioplin, odpadki) - 60 točk
ali
– kogeneracija, ki bo za primarni vir uporabljala fosilna goriva, s celotnim izkoristkom
nad 80% do 85% - 50 točk
oziroma
– kogeneracija, ki bo za primarni vir uporabljala fosilna goriva, s celotnim izkoristkom
nad 85% - 60 točk
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3. Višina sredstev: sredstva za sofinanciranje so predvidena v proračunu Republike Slovenije za leto 2001 na postavki 2511
2373 v višini 98,000.000 SIT.
4. Obdobje porabe sredstev: predvidena poraba sredstev sofinanciranja je do konca leta 2001.
5. Prijava in razpisni rok: popolne vloge,
v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji,
morajo biti dostavljene na naslov Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z označbo “Ne odpiraj – vloga!“ z navedbo javnega razpisa ter z
imenom in naslovom prosilca. Vloge morajo
biti dostavljene za vsak projekt v posebni
ovojnici najkasneje en dan pred odpiranjem
do 12. ure.
6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog
bo 9. oktobra in naslednje 23. oktobra
2001. Odpiranji ne bosta javni.
7. Obveščanje o izboru: prosilci bodo o
rezultatih razpisa obveščeni najkasneje 30
dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na Ministrstvu za
okolje in prostor, Agenciji RS za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana. Prosilci jo lahko dvignejo osebno, naročijo telefonsko 01/300-69-90 ali po elektronski
pošti: marica.turk@gov.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu posreduje pri Agenciji RS
za učinkovito rabo energije Franc Beravs,
po tel. 01/300-69-90, vsak ponedeljek
med 9. in 14. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko
Št. 218/01
Ob-55307
Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter v skladu s 7. členom Pravilnika o postopku za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz
državnega proračuna (Uradni list RS, št.
74/01) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis za zbiranje predlogov za
financiranje in sofinanciranje kulturnih
programov, ki jih bo v letu 2002
financirala
Republika Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: programski razpis)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
I. Predmet programskega razpisa: (So)financiranje kulturnih programov na področjih ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih vrednot (v nadaljevanju: programi).
II. Razpisna področja:
– umetnosti: uprizoritvene umetnosti,
glasbene umetnosti, vizualne umetnosti;
– premična in nepremična kulturna dediščina: muzeji, galerije, ZVKDS;
– založništvo;
– knjižničarstvo;
– kulturna dejavnost Slovencev zunaj Republike Slovenije;
– kulturna dejavnost manjšinskih skupnosti v Republiki Sloveniji;
– varstvo arhivskega gradiva.
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Programski razpis na navedenih področjih obsega naslednje vsebine:
– programi na področjih ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot;
– zaposlovanje;
– splošni obratovalni stroški;
– nakup opreme in investicijsko vzdrževanje;
– mednarodno sodelovanje;
– mednarodne članarine;
– organizacijo festivalov in prireditev;
– posredovanje kulturnih dogodkov preko medijev;
– izobraževanje in usposabljanje;
– raziskovanje;
– informatizacijo;
– nakup knjižničnega gradiva (na področju knjižničarstva);
– nadomestila za uporabo instrumentov
(na področju umetnosti: glasbene umetnosti).
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pogoje, ki jih določajo zakonski in podzakonski predpisi za opravljanje dejavnosti
na posameznem področju;
– trajno, vsaj petletno delovanje na področjih ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot;
– dostopnost programov javnosti;
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva;
– posebne pogoje, kot jih za posamezna področja določa razpisna dokumentacija.
Predlagatelji, ki svoje programe ali projekte prijavljajo na razpise Filmskega sklada
RS in Sklada RS za kulturne dejavnosti, ne
morejo kandidirati z istimi programi ali projekti na programskem razpisu ministrstva.
Predloge programov lahko pošljejo vse
pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirane za:
– opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti;
– posredovanje kulturnih vrednot in
– varovanje kulturnih vrednot.
Predlagatelji programov: državni javni zavodi, občinski javni zavodi in nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi, ustanove,…) svoje vsebinske in finančne načrte, ki
jih predhodno potrdijo pristojni organi pravnih oseb, oddajo na razpisnih obrazcih le
prijave za tiste programske vsebine, ki so
izvedljive v letu 2002 in predstavljajo zaključeno celoto.
Predlagatelji lahko prijavijo le programe,
ki sodijo v dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenih aktih in sicer do obsega, ki ga omogočajo prostorski pogoji, število zaposlenih
oziroma pogodbeno ali drugače vezanih izvajalcev ter ostali pogoji, ki vplivajo na izvedljivost programa. Vsebinsko obrazloženemu programu priložijo enoletni finančni
načrt, v katerem po programskih sklopih
opredelijo tudi predvidene druge vire prihodkov za izvedbo programa.
Na področju založništva so lahko predlagatelji tudi gospodarske družbe (založbe),
ki so registrirane za to dejavnost in ustrezajo posebnim pogojem za to področje.
Na področju kulturnih dejavnosti Slovencev zunaj RS so predlagatelji tudi organizacije s sedeži zunaj Republike Slovenije.

Na področju kulturnih dejavnosti manjšinskih skupnosti v Republiki Sloveniji prijavijo
programe organizacije ustavno priznanih
manjšinskih skupnosti, upoštevajoč navodila in posebne pogoje za to področje.
Vsi posebni pogoji za posamezna razpisna področja so del razpisne dokumentacije.
IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za predmet programskega
razpisa
za
leto
2002
znaša
20.225,148.000 SIT. Točna vrednost bo
določena s sprejetjem državnega proračuna za leti 2002 in 2003.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2002 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
VI. Razpisni rok: razpis se prične 24. 9.
2001 in zaključi 24. 10. 2001.
VII. Kriteriji in merila za izbor programov
na posameznih področjih so sestavni del
razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce za posamezno razpisno področje in
– navodila z navedbo razpisnih pogojev
ter kriterijev, meril in prednosti za posamezna področja oziroma podpodročja.
VIII. Oddaja in dostava predlogov:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek od 10. do 13. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.
Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumentacijo tudi poslati.
Ministrstvo lahko predlagateljem, ki ustrezajo pogojem za sodelovanje na razpisu,
razpisno dokumentacijo tudi pošlje oziroma
dostavi neposredno.
Vloge morajo biti izpolnjene na ustreznih
prijavnih obrazcih in morajo vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo biti predložene na naslov: Ministrstvo Republike
Slovenije za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana do 24. 10. 2001 oziroma ta dan
oddane na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z oznako na prednji
strani: Ne odpiraj - prijava na programski
razpis 2002 z navedbo razpisnega področja (npr. založništvo; umetnosti - uprizoritvene umetnosti; premična kulturna dediščina
– muzeji, itn.). Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
V primeru, če je predlagatelj pri navajanju razpisnega področja v dvomu oziroma
če je predlagatelj programov na več razpisnih področjih, naj navede le enega, t.j.
tistega, ki v pretežni meri opredeljuje njegovo programsko dejavnost.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
24. 10. 2001 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in merili
razpisa.
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Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.
IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij:
– uprizoritvene umetnosti: Simon.Kardum@gov.si 478-544,
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si 478-59-45,
– galerije in vizualne umetnosti: Tomaz.Brate@gov.si 478-59-43,
– muzeji:
Jerneja.Batic@gov.si
478-25-25,
– založništvo:
Bozidar.Premrl@gov.si
478-59-39,
– knjižničarstvo: Jelka.Gazvoda@gov.si
478-59-46,
– kulturna dejavnost Slovencev zunaj
RS: Milena.Domjan@gov.si 478-59-51,
– kult. dejavnost manjšinskih skupnosti
v
RS:
Suzana.Curin-Radovic@gov.si
478-25-02,
– arhivska dejavnost: Nina.Zupancic-Pusavec@gov.si 241-42-22.
Priporočamo, da vprašanja v zvezi z razpisom zainteresirani pošiljajo na elektronske naslove pristojnih uslužbencev.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko VIII.
XI. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po sprejetju državnega proračuna za leti
2002 in 2003.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo
in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 74/01) in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
XII. Drugi razpisi in razpisna področja
(informacija!):
1. Razpis za zbiranje predlogov kulturnih projektov oziroma posamičnih akcij za
leto 2002 bo odprt eno leto in bo predvidoma objavljen konec leta 2001. Namenjen
bo vsem pravnim osebam in posameznikom,
ki ne ustrezajo pogojem programskega razpisa, ter tistim predlagateljem, ki ustrezajo
pogojem programskega razpisa, a posamične akcije v predlogu programskega načrta
zaradi objektivnih razlogov niso mogli predvideti.
2. Ciljne razpise za raziskovalne projekte, štipendije, meddržavno kulturno sodelovanje in ostala področja lahko razpisuje ministrstvo tudi ločeno.
3. Razpise za zbiranje predlogov programov in projektov s področja kinematografije, razen za redno dejavnost Kinoteke in
Viba filma, objavlja Filmski sklad Republike
Slovenije.
4. Razpise za zbiranje predlogov programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti objavlja Sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti.
Ministrstvo za kulturo
Št. 218/01
Ob-55308
Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju

Št.

kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter v skladu s 7. členom Pravilnika o postopku za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz
državnega proračuna (Uradni list RS, št.
74/01) Ministrstvo za kulturo z organom v
sestavi, Upravo Republike Slovenije za kulturno dediščino, objavlja
javni razpis za zbiranje predlogov za
financiranje in sofinanciranje kulturnih
projektov na področju nepremične
kulturne dediščine, ki jih bo v letih
2002-2003 financirala Republika
Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni
projektni razpis)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
I. Predmet spomeniško-varstvenega projektnega razpisa:
Izbira predlogov za (so)financiranje prenove in restavriranja spomeniških lastnosti
na kulturnih spomenikih (v nadaljevanju:
spomeniško-varstveni projekti).
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Objekt oziroma območje, na katerem
bo izveden spomeniško-varstveni projekt,
mora biti razglašen za kulturni spomenik
(uradna objava pred 1. septembrom 2001).
2. Predlagatelj spomeniško-varstvenega
projekta je lahko le lastnik ali upravljalec
kulturnega spomenika z ustreznim uradnim
dokazilom ali pooblastilom.
3. V primeru solastništva na kulturnem
spomeniku mora predlagatelj spomeniško-varstvenega projekta pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov.
4. Predlagatelj mora za predlagani spomeniško-varstveni projekt pridobiti tudi kulturovarstveno soglasje s citiranimi pogoji pristojne javne službe na področju varstva nepremične kulturne dediščine. Za kulturovarstveno soglasje mora predlagatelj pisno
zaprositi pristojno območno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije najkasneje do 19. oktobra 2001.
Spomeniško-varstveni projekti, ki ne bodo izpolnjevali vseh štirih pogojev, se po odpiranju vlog izločijo iz nadaljnega postopka.
III. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja:
Okvirna višina sredstev v letu 2002 znaša 549,903.000 SIT. V letu 2003 okvirna
višina sredstev znaša 577,948.000 SIT.
Točna vrednost bo določena s sprejetjem
proračuna za leti 2002 in 2003.
Delež (so)financiranja posameznega
spomeniškega projekta je 50%. V primerih,
ko gre za interventna in sistematična restavratorska dela in raziskave, ki so pomembne za razvoj restavratorsko-konservatorskih metod, je delež financiranja ministrstva
100%. Ministrstvo (so)financira le tiste projekte, ki pomenijo trajno ohranjanje spomeniških lastnosti.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2002 oziroma 2003, upoštevaje plačilne
roke, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski
predpisi.
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V. Kraj, način in rok prijave:
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo na sedežih upravnih enot, v vložišču
Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana, v vložišču Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, Ljubljana, ter območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, vsak ponedeljek, sredo in petek od 10. do 13. ure. Razpisna
dokumentacija je objavljena tudi na spletnih
straneh ministrstva (http://www.gov.si/mk).
Razpis se prične 24. 10. 2001. Zadnji
rok za oddajo prijav je 16. 11. 2001, ko
morajo biti do 12. ure prijave predložene na
Upravo RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
Predlogi morajo biti napisani na prijavnih
obrazcih (z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami).
Vloga s predlogi mora biti oddana v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: „Ne odpiraj – prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis“.
Na hrbtni strani mora biti navedeno ime
(naziv) in naslov (sedež) predlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Popolnost prijave:
Predlog je popoln, če predlagatelj v roku predloži:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
2. vse obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu, zložene po vrstnem redu,
navedenem v prijavnem obrazcu,
3. parafiran vzorec pogodbe, priložene
k prijavnemu obrazcu. Predlagatelj – v pogodbi “lastnik, upravljalec ali skrbnik”- se s
podpisom v spodnjem levem kotu pogodbe
zavezuje, da se strinja z vsebino pogodbe.
Uprava RS za kulturno dediščino bo po
odpiranju vlog iz nadaljnega postopka izločila vse prepozne, nepopolne in nepravilno
označene vloge.
VI. Datumi odpiranja prijav:
Odpiranje prijav bo potekalo pod vodstvom komisije za odpiranje vlog v prostorih
Uprave RS za kulturno dediščino od 19. 11.
2001 do 22. 11. 2001.
VII. Merila za izbor:
a) ovrednotenje kulturnega spomenika;
– kulturni spomenik je lokalnega pomena ali razglašen pred uveljavitvijo ZVKD, Uradni list RS, št. 7/99 (1 točka),
– kulturni spomenik je državnega pomena (3 točke),
– kulturni spomenik je uvrščen na preliminarno listo ali je spomenik UNESCO (5
točk);
b) stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov;
– kulturni spomenik je brez poškodb (1
točka),
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo spomenika (2 točki),
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki
ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (3 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb
grozi izguba spomeniških lastnosti (4 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb
grozi porušitev (5 točk);
c) izdelana izvedbena dokumentacija;
– konservatorsko-restavratorski program
oziroma projekt je v izdelavi (1 točka),

Stran

5676 / Št. 74 / 21. 9. 2001

– konservatorsko-restavratorski program
oziroma projekt je izdelan (5 točk);
d) trajanje in faza projekta glede na celotno obnovo spomenika projekta;
– začetek projekta v letu 2002, projekt
ne bo zaključen v letu 2003 (1 točka),
– projekt iz preteklih let, projekt ne bo
zaključen do leta 2003 (2 točki),
– začetek projekta v letu 2002, konec
projekta v letu 2002 ali 2003,
– (s projektom bo obnova spomenika
pretežno - 70-80% končana) (4 točke),
– projekt iz preteklih let, konec projekta
v letu 2002 ali 2003 (celotna obnova spomenika bo s projektom končana) (5 točk);
e) posebni strokovni interes;
– predlagani spomeniško-varstveni projekt ni pomemben za razvoj konservatorskih
metod in restavratorskih metod in tehnik (0
točk),
– predlagani spomeniško-varstveni projekt je pomemben za razvoj konservatorskih
metod in restavratorskih metod in tehnik (5
točk).
Predlog ocene oziroma razvrstitev predloženih spomeniško-varstvenih projektov
znotraj skupin a, b, c, d in e opravi pristojni
odgovorni konservator Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije ali skupina konservatorjev, ki pripravlja in nadzoruje potek
strokovnih del. Znotraj vsake skupine je posamezen projekt razvrščen samo v eno kategorijo.
Na podlagi predloga ocene končno oceno določi strokovna skupina za področje
varstva nepremične kulturne dediščine in
pripravi končni predlog izbora spomeniško-varstvenih projektov.
Končni izbor spomeniško-varstvenih
projektov, ki bodo v letih 2002-2003 (so)financirani iz dela proračuna, namenjenega
za kulturo, je v pristojnosti ministrice za
kulturo.
VIII. Vpogled v razpisno dokumentacijo
in dodatna pojasnila: vpogled v razpisno dokumentacijo ter vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Upravi RS za kulturno
dediščino pri Tanji Černe (tel. 426-13-31,
426-13-21) vsak ponedeljek in sredo od
10. do 12. ure.
IX. Obveščanje o izboru: o izidu javnega
razpisa bodo predlagatelji projektov obveščeni najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leti 2002 in 2003.
Ministrstvo bo izbralo predloge spomeniško-varstvenih projektov, ki jih bo v letih
2002 in 2003 (so)financiralo, po postopku,
kot ga določa pravilnik Ministrstva za kulturo RS o postopkih za izbiro kulturnih programov in projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni
list RS, št. 74/01).
Ministrstvo za kulturo
Ob-55287
Upravni odbor Znaka kakovosti v graditeljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajalcem projekta Gradbenim inštitutom ZRMK
d.d. objavlja
javni razpis št. 4/2001 za podelitev
znakov kakovosti v graditeljstvu 2001
Razpisano področje ocenjevanja je:
1. ASFO 2001 – Asfaltni obrati.
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Razpisni pogoji in roki za prijavo: predmet prijave je asfaltni obrat, namenjen proizvodnji asfaltnih zmesi. Prijavitelj je proizvajalec, ki je za opravljanje dejavnosti registriran v Republiki Sloveniji.
Podelitev: najboljšim bodo Znaki kakovosti v graditeljstvu za leto 2001 na razpisanem področju podeljeni v okviru mednarodnega Kolokvija o bitumnih, 29. novembra
2001 v Gozd Martuljku, v organizaciji Združenja asfalterjev Slovenije.

3. Preoblikovanje in primerno prekritje
področja hidrometalurške jalovine iz predelovalnega obrata s površino ca. 4 ha.
Pogodbe bodo za dobavo, izvedbo in
naročilo odgovarjajočih del in bodo vključevale garancije o pogojih kvalitete del in izvedbenih rokih.
Podjetja, ki bi rada sodelovala v predkvalifikacijah za te pogodbe morajo podati
predkvalifikacijsko izjavo z detajli o njihovih
izkušnjah na sledečih področjih:

javni razpis št. 1/2002 za podelitev
znakov kakovosti v graditeljstvu 2002
Razpisana področja ocenjevanja so:
1. SKER 2002 – Storitev oblaganja tal,
sten in bazenov s keramičnimi ploščicami,
2. SKKD 2002 – Storitev krovsko – kleparskih del,
3. SMSP 2002 – Storitev montaže stavbnega pohištva,
4. SNUK 2002 – Storitev oblaganja tal,
sten in fasad z naravnim in/ali umetnim kamnom.
Razpisni pogoji in roki za prijavo: prijavitelj je izvajalec prijavljenih storitev in je za
opravljanje dejavnosti registriran v Republiki
Sloveniji.
Podelitev: najboljšim bodo Znaki kakovosti v graditeljstvu za leto 2002 na razpisanih področjih podeljeni v Celju, na sejmu
Domofin 2002, 14. februarja 2002, v organizaciji Cespo d.o.o.
Razpisno dokumentacijo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma dvignejo pri
izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu
ZRMK, d.d., do petka, 12. oktobra 2001.
Razpisna dokumentacija je za en predmet
ocenjevanja brezplačna, za vsak nadaljnji
predmet ocenjevanja pa se krije stroške posamezne dokumentacije 5.000 SIT + DDV.
Informacije:
– Gradbeni inštitut ZRMK d.d., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-88-543
(Sonja Lombergar), faks 01/56-82-246,
e-pošta: zkg@gi-zrmk.si,
– Internet: http://www.gi-zrmk.si/zkg/
– po predhodnem dogovoru se lahko
razpisno dokumentacijo dvigne tudi v GI
ZRMK - Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 9, vsak dan od 9. do 16. ure.
ZRMK, d.d.

1. izvedba podobnih projektov,
2. srednje/vzhodno evropsko delovno
okolje,
3. delo pri pogojih povečanega nivoja
sevanja ozadja.
Predkvalifikacijske izjave morajo prispeti
na spodnji naslov podjetja do 12. 11. 2001.
Po predkvalifikacijah bodo podjetja povabljena, da sodelujejo pri nadaljnjih postopkih
javnih naročil.
Rudnik Žirovski vrh, p.o. Todraž 1,
SLO-4224 Gorenja vas, Slovenija, tel.
++386 04 5159 300, faks ++386 04 5159
399, e-mail: marjan.ursic@rudnik-zv.si.
Rudnik Žirovski vrh

Ob-55139
Rudnik Žirovski vrh (RŽV) je javno podjetje za izvedbo trajne opustitve izkoriščanja
uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh in objavlja na zahtevo Evropske investicijske banke
povabilo k predkvalifikaciji
Namen tega povabila je identifikacija potencialnih pogodbenih izvajalcev, ki jo zahteva Evropska investicijska banka (EIB),
katera financira nekatera pomembna dela.
Na osnovi kratkega povzetka nameravanih
pogodbenih del zainteresirana podjetja vabimo k predkvalifikaciji za:
1. Zasip podzemnih prostorov v rudniku
urana z namenom stabilizacije v količini
ca. 80.000 m3.
2. Preoblikovanje in primerno prekritje
jalovišča jamske jalovine s površino
ca. 5 ha.

Javne dražbe
Št. 5/2001
Ob-55209
Po sklepu senata Okrožnega sodišča v
Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 16. 7. 2001
Metalna, tovarna konstrukcij in naprav,
d.o.o., Krmelj - v stečaju, razpisuje
javno dražbo
za prodajo naslednjega premičnega in
nepremičnega premoženja:
A) 1. Stanovanja:
– stanovanje št. 2 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri 58,74 m2,
vseljeno, po izklicni ceni 1,914.252 SIT;
– stanovanje št. 3 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri
58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,899.587,80 SIT;
– stanovanje št. 4 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri
58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
2,117.477,10 SIT;
– stanovanje št. 5 v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30 a, v izmeri
58,16 m2, vseljeno, po izklicni ceni
2,243.421,60 SIT;
– pritlična vrstna hiša (kolonija 1+2) v
Krmelju št. 58, v izmeri 75,03 m2, vseljena,
po izklicni ceni 926.209,20 SIT;
– pritlična vrstna hiša (kolonija 576/3), v
Krmelju št. 58, v izmeri 75,03 m2, vseljena,
po izklicni ceni 1,224.954,10 SIT;
– stanovanje št. 2 v večstanovanjski hiši
v Krmelju št. 70 a, v izmeri 59,67 m2, vseljeno, po izklicni ceni 4,011.788 SIT;
– soba v stanovanju v pritličju večstanovanjske hiše v Krmelju št. 86, v izmeri
17,03 m2, vseljena, po izklicni ceni
818.586,20 SIT;
– stanovanje št. 11 v večstanovanjski hiši v Krmelju št. 84 v izmeri 19,43 m2 vseljeno, po izklicni ceni 961.058,60 SIT;
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– stanovanje št. 7 v kleti večstanovanjske hiše v Krmelju št. 30 v izmeri 56,26 m2,
vseljeno, po izklicni ceni 1,177.283 SIT;
– pritlična vrstna hiša (kolonija 4) v Krmelju 58 v izmeri 42,02 m2, vseljena po
izklicni ceni 776.309 SIT.
2. Garaže:
Dve garaži, ki se nahajata v stanovanjskem bloku v Krmelju 30a, vsaka koristne
površine 14,34 m2, izklicna cena za posamezno garažo je 497.872,51 SIT.
3. Parcela:
Parcela št. 1035/1 k.o. Goveji dol, kar
je v naravi dvorišče v izmeri 1.299 m2, po
izklicni ceni je 643.056,96 SIT.
B) Premičnine:
1. Pločevina HPA debeline 6mm in
8 mm, ca. 25.600 kg po izklicni ceni 28,70
SIT za kg.
2. Delnice:
192 delnic ABanke, d.d., Ljubljana, po
izklicni ceni najmanj 3.500 SIT za delnico.
Ogled nepremičnin in premičnin je možen na kraju samem po dogovoru s stečajnim upraviteljem Francem Pipanom, Naselje heroja Maroka 17, tel. 07/81-62-270.
Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni
register, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. Vsi zainteresirani morajo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, kot garancijo za resnost ponudbe na žiro račun 51610-690-86431 s
pripisom za “javno dražbo” in pred začetkom dražbe predložiti dražbenemu odboru
potrdilo o vplačilu varščine.
Javna dražba bo potekala v prostorih
Okrožnega sodišča Krško v sredo, 17. oktobra 2001 ob 14. uri v sobi IV/II. Uspešni
ponudnik oziroma kupec nepremičnine
mora skleniti pisno pogodbo o nakupu, ki
je deklaratornega značaja v osmih dneh po
opravljeni dražbi in v celoti plačati kupnino
v 30 dneh po opravljeni javni dražbi. Če
kupec ne bo plačal kupnine v določenem
roku, se prodaja razveljavi, varščina pa obdrži.
Davek na promet nepremičnin ni prištet
k izklicni ceni. Zavezan za plačilo navedenega davka je kupec nepremičnine.
Metalna, d.o.o.
Krmelj - v stečaju
stečajni upravitelj
Franc Pipan

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-35/2001
Ob-55089
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani,

Št.

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo dodeljen v strokovno službo Sodnega sveta;
b) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
KI/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 068-9/89-01
Ob-55199
Svet Centra za socialno delo Mozirje razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje določene z Zakonom o socialnem varstvu, to je:
– visoka ali višja izobrazba psihološke,
socialne, pedagoške, upravne, pravne ali
sociološke smeri,
– opravljen strokovni izpit za področje
socialnega varstva,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega dela,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, kar dokazujejo s svojim minulim delom.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela pošljejo kandidati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Centra za socialno delo Mozirje, Na trgu 20, 3330 Mozirje - za razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odločitvi Sveta Centra za socialno
delo Mozirje.
Center za socialno
delo Mozirje
Ob-55213
Nadzorni svet ružbe Holding Slovenske
elektrarne, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za zbiranje prijav
za delovno mesto
1. generalnega direktorja,
2. direktorja - za poslovno področje,
3. direktorja - za tehnično področje.
Kandidati morajo poleg z Zakonom o gospodarskih družbah določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pod 1:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju poslovodenja oziroma vodenja,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter pasivno znanje še enega svetovnega jezika,
– poleg tega so kandidati dolžni pripraviti program dela družbe Holding Slovenske
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elektrarne d.o.o., pri čemer si lahko v pomoč pridobijo sklepe Vlade RS o ustanovitvi
družbe z vsemi obrazložitvami;
Pod 2:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju poslovodenja oziroma vodenja,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter pasivno znanje še enega svetovnega jezika;
Pod 3:
– univerzitetna izobrazba tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju poslovodenja oziroma vodenja,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter pasivno znanje še enega svetovnega jezika.
Generalnega direktorja in oba direktorja
imenuje nadzorni svet družbe za dobo štirih let.
Prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela družbe Holding
Slovenske elektrarne d.o.o. (slednje velja
samo za kandidate za generalnega direktorja) pošljite v roku 15 dni od dneva te objave
na naslov: Holding Slovenske elektrarne,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “nadzorni svet - za razpis za generalnega direktorja” oziroma “nadzorni svet - za
razpis za direktorja za poslovno področje”
oziroma “nadzorni svet - za razpis za direktorja za tehnično področje”.
Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.,
Ljubljana

Druge objave
Obvestilo
Št. 714-07/2001
Ob-55114
Ministrstvo za pravosodje obvešča, da
bo s 1. oktobrom 2001 vzpostavljena evidenca pravnih oseb, kaznovanih za kazniva
dejanja.
S tem dnem je potrebno v vlogi za izdajo
potrdila iz navedene evidence navesti naziv
pravne osebe in njen sedež, številko vpisa v
sodni register in matično številko, ter v skladu z zakonom o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00) priložiti
upravno takso v vrednosti 60 točk.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 35001-1/2001-327
Ob-55311
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vabi k sodelovanju
zainteresirane investitorje za
izgradnjo poslovno-garažnega objekta
v Murski Soboti
1. Mestna občina Murska Sobota načrtuje gradnjo poslovno-garažnega objekta, na
zemljišču parcel št. 1014, 1015/1,
1015/2, 1015/3 in 1019/2 ob Kocljevi
ulici Murski Soboti, v skladu s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta, ki
ureja to območje.
2. Namen razpisa je zbrati potencialne
investitorje za izgradnjo poslovno-garažne-
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ga objekta, za katerega obstoji že izdelan
idejni projekt. Zemljišče na katerem je predvidena gradnja objekta je v lasti Mestne občine Murska Sobota in v lasti fizičnih oseb,
s katerimi je potrebno predhodno urediti
lastninsko-pravna razmerja.
3. Intersenti lahko dobijo podrobnejše
informacije pri strokovni službi Mestne občine Murska Sobota ali na tel. 531-10-00
(int. 442), kjer je na vpogled tekstualni in
grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter izdelan idejni projekt.
4. Zainteresirane investitorje vabimo, da
svoje ponudbe pošljejo na Mestno občino
Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa 2, v 15 dneh po objavi.
5. Interesenti bodo povabljeni na razgovor, ki bo na sedežu Mestne občine Murska
Sobota v mesecu oktobru 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 25201-807/2001 1204
Ob-55218
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-1/00
z dne 25. 9. 2000, na podlagi 44. člena
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00),
po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje Ranku
Timaracu, z zadnjim začasnim prebivališčem,
na naslovu Šmarješke Toplice, Družinska vas
11, naslednji sklep:
Ranko Timarac, roj. 25. 11. 1953, v
kraju Prijedor, Bih, z zadnjim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu
Šmarješke Toplice, Družinska vas 11, se v
postopku ugotavljanja dejanskega bivanja
postavi začasna zastopnica Tadeja Zajc,
delavka tukajšnjega upravnega organa, ki
ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne
nastopi stranka sama oziroma njen pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-04/01
Ob-55087
Temeljni akt - Pravila o delovanju
ZSSS, Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata družbe Bauhaus Ljubljana, Bratislavska 9, Ljubljana, matična št. 1158422, se z dnem 21. 8. 2001
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod
zaporedno št. 124.
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Št. 024-5/01-1401
Ob-55268
Republika Slovenija, Upravna enota Slovenj Gradec, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, je
dne 13. 9. 2001 vpisal v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 4/01 Statut oziroma
Pravila Sindikata Neodvisnost KNSS Nova Oprema Slovenj Gradec, Pod gradom
4, 2380 Slovenj Gradec.
Št. 124-6/01-1401
Ob-55271
1. Ugotovi se, da so Pravila o delovanju
Sindikata delavcev gostinstva in turizma
Slovenije, Sindikata Hotela Kompas Slovenj Gradec, Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec, bila sprejeta v hrambo na
Upravni enoti Slovenj Gradec, na Oddelku
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve z odločbo št. 02400/003/
97 z dne 27. 3. 1997 in vpisana v evidenco
statuta sindikatov pod zap. št. 3/97, ter
prenehala veljati 13. 9. 2001.
2. Pravila Sindikata delavcev gostinstva
in turizma Slovenije, Sindikata Hotela Kompas Slovenj Gradec, Glavni trg 43, 2380
Slovenj Gradec se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30723-1/01-3
Ob-55141
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 7. 9. 2001 na zahtevo podjetja PS
Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000
Ljubljana, uvedel postopek za podelitev posamične izjeme v smislu 7. člena ZPOmK.
Predmet postopka je presoja franšiznih pogodb, sklenjenih v obdobju med 9. 9. 1996
in 20. 8. 2001, v katerih je PS Mercator
dajalec franšize.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo za konkurence
Št. 3073-4/01
Ob-55141
Postopek, ki ga je Urad RS za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) dne 22.
6. 2001 uvedel proti Pogrebnemu podjetju Maribor d.d., Cesta XIV. Divizije 39a,
Maribor, in ki ga vodi pod številko zadeve
3073-4/01, je Urad na zahtevo strank na
podlagi 133. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) v
povezavi z 2. odstavkom 23. člena ZPOmK
s sklepom, izdanim dne 10. 9. 2001, razširil na ugotavljanje domnevne kršitve 10. člena ZPOmK.
Pogrebno podjetje Maribor ima podeljeno koncesijo za opravljanje storitev na po-

kopališču in oddajo grobov v najem za pokopališči Pobrežje in Dobrava, ki mu jo je
podelila Mestna občina Maribor. Na podlagi dokumentacije, ki sta jo uradu posredovali dve oškodovani stranki ter cenika Pogrebnega podjetja Maribor je izražen sum,
da je s koncesijo pridobljen prevladujoč položaj Pogrebno podjetje Maribor zlorabilo,
saj je pogojevalo oddajo grobov v najem z
naročilom pogreba in/ali z nakupom in montažo nagrobnega spomenika pri njihovem
podjetju.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb
Ob-55244
Na podlagi 1. točke 516. člena in 528.
člena Zakona o gospodarskih družbah Uprava delniške družbe Cimos International, holding d.d., Cesta Marežganskega upora 2,
Koper in Poslovodni odbor družbe Cimos
Commerce d.o.o. Koper, Proizvodnja avtomobilskih delov, Cesta Marežganskega
upora 2, Koper obveščata, da je pri Okrožnem sodišču v Kopru, Sodni register, predložena Pogodba o pripojitvi med Cimos
International, holding d.d., Cesta Marežganskega upora 2, Koper, kot prevzemno družbo in Cimos Commerce, d.o.o., Cesta Marežganskega upora 2, Koper, kot prevzeto
družbo, s tem, da se pripojitev izvede po
stanju osnovnega kapitala družb na dan vpisa pripojitve v sodni register.
Upravi obeh družb obveščata delničarje
prevzemne družbe in družbenico prevzete
družbe, da vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, na sedežu pri pripojitvi udeleženih
družb omogočata pregled naslednjih listin:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna
leta,
– zaključna poročila obeh družb po stanju na dan obračuna združitve,
– vmesni bilanci stanja obeh družb,
– poročili uprav obeh družb o pripojitvi,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
pripojitve.
Cimos International, holding d.d.
kot prevzemna družba
uprava družbe
Cimos Commerce, d.o.o.
kot prevzeta družba
poslovodni odbor
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Ob-55198
Na podlagi prvega odstavka 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah družba Repro, Ljubljana, podjetje za proizvodnjo, trženje in servisiranje računalniške in spremljajoče biro opreme, d.o.o., Šmartinska
106, Ljubljana
objavlja,
da je bil dne 14. 9. 2001 Sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen delitveni načrt družbe.
Družbenike družbe Repro, Ljubljana,
d.o.o. se obvešča, da je treba v skladu s
šestim odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju skupšine predložiti listine, predvidene v drugem odstavku 533.f člena ZGD.
Na začetku obravnave na skupščini mora
uprava ustno razložiti vsebino delitvenega
načrta. Pred odločanjem o soglasju za delitev mora uprava imetnike deležev obvestiti
o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v odbodju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje zlasti tista sprememba,
zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev
deležev v novih družbah.
Upnike in svet delavcev družbe Repro,
Ljubljana, d.o.o., se obvešča, da jim bo
družba Repro, Ljubljana, d.o.o., na njihovo zahtevo v roku enega delovnega dne
brezplačno izročila prepis delitvenega načrta.
Repro, Ljubljana, d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-55080
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Promos Holding, podjetje za upravljanje in financiranje družb, svetovanje in mednarodno poslovanje, d.o.o. (po sklepu edinega
družbenika o spremembi firme z dne 6. 8.
2001 Consulta, podjetje za finančno in poslovno svetovanje, d.o.o.) s sedežem in naslovom v Ljubljani, Železna cesta 16, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod št. reg. vložka 1/33883/00,
objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je edini družbenik družbe sprejel dne
6. 9. 2001.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
10,000.000 SIT zmanjša za 6,000.000 SIT
na 4,000.000 SIT, in sicer iz razloga prekapitaliziranosti družbe.
Zaradi znižanja osnovnega kapitala za
6,000.000 SIT na 4,000.000 SIT, se sorazmerno z dosedanjim poslovnim deležem
zniža nominalni znesek poslovnega deleža
družbenika Borisa Škapina, tako da po navedenem zmanjšanju nominalni znesek njegovega
poslovnega
deleža
znaša
4,000.000 SIT.
Promos Holding, d.o.o.

Št.

Ob-55083
V skladu z določbami 454. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 21. 8.
2001, direktor družbe Koroške Pekarne
d.d. Dravograd, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu pod
vložno št. 1/01084/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
ki je bil sprejet dne 21. 8. 2001.
Osnovni kapital, ki znaša v nominalni vrednosti 163,700.000 SIT se zmanjša za nominalno vrednost 27,500.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša v nominalni vrednosti
136,200.000 SIT.
Direktor pozove upnike, da se izjavijo ali
soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Koroške pekarne d.d.,
Dravograd

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-55283
Delničarje Iskre, d.d. obveščamo, da je
prišlo do napake v besedilu sklica skupščine Iskre, d.d., objavljenim v Uradnem
listu RS, št. 71, dne 7. 9. 2001, in sicer v
tekstu objavljenim pod Udeležba na skupščini in glasovanje, v katerem je v prvem
odstavku bilo objavljeno, da
pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki svojo udeležbo napovedo tako, da njihova prijava prispe na sedež
družbe najkasneje v ponedeljek 8. oktobra
2000. Pravilno se glasi: … da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje v
ponedeljek 8. oktobra 2001.
Uprava družbe Iskre, d.d.
Ob-55129
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške
družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje
6. skupščino delničarjev,
ki bo dne 22. 10. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Valentin Zdravko Špes,
– za preštevalca glasov se izvolita Ivanka
Lepičnik in Edvard Gril.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila in potrditev računovodskih izkazov za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000, vključno z bilanco stanja,
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izkazom uspeha, izkazom finančnih tokov in
poslovnim poročilom, po predlogu uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta 2000
v višini 12,952.643,51 SIT, ostane v celoti
nerazporejen.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članov nadzornega sveta družbe, izvolitev novih članov nadzornega sveta, ki zastopata delničarjev, ter seznanitev s članom
nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.
Predlog sklepov:
1. Ugotovi se, da je 25. 9. 2001 prenehal mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta.
2. Na predlog nadzornega sveta se imenujeta nova člana nadzornega sveta, ki predstavljata delničarje.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta , ki ga je imenoval svet delavcev.
6. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se potrdi višina sejnine za člane nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja za poslovno leto 2001
imenuje revizijsko družbo Constantia MT&D,
d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure v kadrovski službi.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 17. 10. 2001, ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3
dni pred skupščino. Prijavi mora biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda. Uprava
in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča
k nasprotnim predlogom v roku desetih dni
po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Kovina d.d., Šmartno pri Litiji
uprava
Št. 033/01
Ob-55143
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v smislu 37. in 38. člena
Statuta družbe uprava družbe sklicuje
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4. redno skupščino delničarjev
Elma TT d.d.,
ki bo v četrtek, 25. 10. 2001 ob 13. uri
v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih
teles skupščine.
2. Razprava o morebitnih spornih zadevah glede zapisnika predhodne seje.
3. Obravnava poslovnega poročila Elma
TT d.d. v letu 2000 in revizijskega poročila
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2000.
4. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2001.
Predlogi sklepov:
Ad 1)
Skupščina ugotavlja, da je od 140.176
vseh delnic z glasovalno pravico oziroma
vseh glasov prisotnih — delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je — %
vseh glasov, to pa pomeni, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Franca Bradeška, za člane verifikacijske komisije se izvoli Alenko Meden in Vlasto Zupančič. Za notarja se pooblasti Kumar Nado.
Ad 3)
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme poslovno
poročilo Elma TT d.d. in revizijsko poročilo
o računovodskih izkazih za poslovno leto
2000.
Ad 4)
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta ustvarjeni
čisti dobiček, ugotovljen z zaključnim računom za leto 2000 v znesku 35,171.509,80
SIT ostane nerazporejen.
Ad 5)
Na predlog nadzornega sveta se za revizijsko družbo za revidiranje računovodskih
izkazov za poslovno leto 2001 imenuje revizijsko hišo RFR Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 12. do 14.
ure v času od objave dnevnega reda do
dneva pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v roku
7 dni po objavi tega dnevnega reda predloženi tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti podano pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine oziroma do 22. 10. 2001 do 14. ure pisno
prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe v
Ljubljani, Cesta 24. junija 23 in so na dan
30. 9. 2001 vpisani v centralni register pri
KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi
predajo v hrambo upravi družbe.
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Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino najmanj eno uro pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina do 13. ure ne bo sklepčna, bo začetek zasedanja prestavljen za
eno uro, skupščine pa bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Elma TT, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-55172
Na podlagi določbe 7.7. člena statuta
delniške družbe sklicuje uprava Tovarne
močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, 9253
Apače
7. skupščino delničarjev
v ponedeljek, 29. oktobra 2001, ob 9. uri
na sedežu družbe v Črncih.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: uprava odpre skupščino
in obvesti skupščino glede notarja, ki piše
zapisnik. Seji prisostvuje vabljena notarka
Danica Hojs-Peršak.
2. Ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na osnovi poročila preštevalcev glasov se ugotovi prisotnost delničarjev na skupščini.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se izvoli za:
– predsednika skupščine Mirana Žilavca,
– preštevalca glasov Cunk Marjetko in
Elbl Božidarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se dnevni red.
4. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000, po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter mnenju pooblaščenega revizorja v besedilu, ki je priloga k temu sklepu.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlagana uporaba dobička:
– za leto 2000 ugotovljeni dobiček v višini 1,273.251,77 SIT,
– nerazdeljeni dobiček iz prejšnjih let
10,854.518,17 SIT,
– revalorizacija 2,929.948,12 SIT.
Skupaj=15,057.718,06 SIT ostane kot
nerazporejeni dobiček.
6. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta družbe.
Na predlog sklepa nadzornega sveta
skupščina razreši dosedanji nadzorni svet
in izvede volitve članov nadzornega sveta:
izvoljena sta bila Elbl Božidar, Lipič Andrej
za mandatno obdobje 4 let.
Seznanitev skupščine s člani nadzornega sveta, ki so jih izvolili organi soupravljanja delavcev družbe: za člana nadzornega
sveta je bil izvoljen Cmour Janez.
7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja imenuje revizorsko družbo Audit d.o.o. Murska Sobota, za poslovno leto 2001.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbena skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z besedilom letnega poročila uprave za
leto 2000 ter pozitivnem mnenju nadzornega sveta in mnenjem pooblaščenega revizorja je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom čez pol ure po sklicani
seji. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Tovarna močnih krmil Črnci d.d.
uprava-direktor
Franc Podlesek, dr. vet. med.
Ob-55205
Na podlagi Statuta delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava
IV. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo
d.d.,
ki bo v petek 26. oktobra 2001 ob 16.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Neverkah 30, 6256 Košana.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Vida Gardelin, za preštevalki glasov se
izvoli Mateja Stanič Rudolf iz podjetja RR &
Co. d.o.o. in Dorica Boštjančič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nina Češarek.
2. Sprejem Letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
Letno poročilo uprave za leto 2000 na pod-
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lagi revizijskega poročila ter pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
3. Uporaba dobička poslovnega leta
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 201,186.000 SIT s pripadajočo revalorizacijo nameni za pokrivanje izgube iz poslovnega leta 1999.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizorsko hišo KPGM
Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Uskladitev sejnin za predsednika in
člane NS.
Predlog sklepa: predsedniku NS pripada sejnina v višini 45.000 SIT, članom pa
30.000 SIT (neto).
Predlagatelj sklepov k 1.,2., 3. in 5. točki je uprava in nadzorni svet, k 4.točki pa
nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno skupaj s
prijavo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe, upravi
družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas hranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so praviloma vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Udeleženci se ob prihodu na skupščino
eno uro pred začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Neverkah 30 v
tajništvu uprave in sicer vsak dan od 11. do
13. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane v istem prostoru. V primeru vnovičnega zasedanja je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pivka perutninarstvo d.d.
uprava
Ob-55206
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujemo
3. skupščino delničarjev
ki bo dne 25. 10. 2001 ob 12. uri v
prostorih družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
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glasov se izvolita Marjeta Fujs in Metka Zupančič. Za notarja se povabi Stane Kreiner.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: na osnovi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 2000, vključno z bilanco
stanja, izkazom uspeha in poslovnim poročilom.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o pokrivanju izgube, nastale v poslovnem letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme predlog uprave
o pokrivanju izgube, nastale v poslovnem
letu 2000. Družba je poslovno leto 2000
zaključilo
z
izgubo
v
vrednosti
43,943.771,50 SIT. Izguba se pokrije v
breme nerazporejenega dobička iz preteklih let v vrednosti 21,932.986,09 SIT, revalorizacijskega popravka dobička iz preteklih let v vrednosti 18,064.804,62 SIT in
revalorizacijskih popravkov rezerv v vrednosti 3,945.980,79 SIT.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
DR Cilj, družba za revizijo, d.o.o., iz Ljubljane.
Gradiva in predlogi sklepov skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
dan po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik od 10. do 13. ure v tajništvu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, je ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
uprava družbe
Ob-55214
Na podlagi 39. člena statuta družbe Domel d.d. uprava sklicuje
5. skupščino delniške družbe,
ki bo 23. 10. 2001 ob 12. uri na sedežu
družbe Domel d.d., Otoki 21, Železniki.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se predlagani organi skupščine.
2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000, skupaj z revizijskim poročilom in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta 2000 v višini 461,395.276,13 SIT osta-
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ne nerazporejen. Za izplačilo dividend se
nameni znesek 68,630.736 SIT tako, da
znaša bruto dividenda na delnico 57 SIT.
Dividende se razdelijo iz revalorizacije čistega dobička za leto 1997 v višini
5,130.997,68 SIT in iz nerazporejenega
čistega dobička za leto 1998 v višini
63,499.738,32 SIT. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine in
sicer najkasneje do 30. 11. 2001.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2001 se imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers d.d. Ljubljana.
5. Zvišanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Domel d.d. se poveča iz 1.204,048.000
SIT za 38,258.000 SIT na 1.242,306.000
SIT, za kar bo družba izdala 38.258 novih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Povišanje kapitala se izvede s vplačilom vložkov.
Nominalna vrednost ene delnice je
1.000 SIT, prodajna cena pa 3.060 SIT.
Ob nakupu mora bit vplačan celotni znesek
za posamezno delnico. V skladu s 313.členom ZGD se izključi prednostna pravica nakupa delnic nove emisije obstoječih delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe
najkasneje v roku 3. dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 20. 10. 2001.
Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka
skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.Glede na navedeno delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel, d.d.
uprava
Ob-55239
Uprava družbe Cimos International,
holding d.d. Koper na podlagi 34. člena
Statuta družbe in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje
5. redno skupščino družbe,
ki bo v torek, 30. 10. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, Koper.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine, dva preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu skupaj z revizorjevim mnenjem.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička ter pokrivanju izgube preteklih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o razporeditvi ugotovljenega dobička za leto 2000 ter pokrivanju izgube iz preteklih
let v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe na predlog uprave in nadzornega sveta
sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki z izključitvijo prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa
novih delnic in poročilo o stvarnih vložkih.
5. Sprejem sklepa o spremembi firme,
dejavnosti.
Predlog sklepa: skupščina delniške
družbe na predlog uprave in nadzornega
sveta sprejme sklep o spremembi firme
družbe in dopolnitev dejavnosti družbe v
skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti
po predlogu uprave.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe v integralni obliki.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe na predlog uprave in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta sprejema spremembe Statuta delniške družbe ter v skladu z
njimi integralni tekst Statuta v predloženem
besedilu.
Za podpis prečiščenega besedila Statuta skupščina pooblašča predsednika današnje skupščine.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe imenuje za revizorja za poslovno leto
2001 revizijsko družbo po predlogu nadzornega sveta.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami Statuta družbe in čistopis Statuta družbe je delničarjem na vpogled v sekretariatu družbe
na sedežu družbe Cimos International, holding d.d. v Kopru, Cesta Marežganskega
upora 2 vsak delovni dan med 8. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 21. 9. 2001 in
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo za glasovanje.
Delničar, ki ni prijavil svoje udeležbe na
skupščini, se seje ne more udeležiti in na
njej glasovati.
Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotnih predlogov,
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ki niso dani v pisni obliki, se ne šteje za
nasprotne predloge.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 13.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos International d.d.
predsednik uprave
Franc Krašovec
Ob-55246
Na podlagi 20. člena statuta družbe Razvojni zavod podjetje za poslovne storitve,
d.d., Trzin, Blatnica 1, uprava sklicuje
6. sejo skupščine
Razvojni zavod podjetje za poslovne
storitve, d.d., Trzin, Blatnica 1
ki bo dne 25. 10. 2001 ob 15. uri v
sejni sobi družbe v Trzinu, Blatnica 1 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: za predsedujočo skupščini se izvoli Branka Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov Olgo Cimperšek, Lili Markovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za
leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
b) Čisti dobiček družbe za leto 2000 znaša 2.784 tisoč SIT in ostane nerazporejen.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje Plus revizija Podjetje za
revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o.
Ljubljana.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe, v
poslovnih prostorih tajništva, vsak delavnik
od 10. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, lakho sklicatelj skliče
ponovno skupščino, ki pa je sklepčna ne
glede na udeležbo. Ponovna skupščina mora biti sklicana na istem kraju, pri čemer
mora med prvim in drugim sklicem poteči
najmnanj sedem dni. Ponovni sklic mora biti
objavljen na enak način kot prvi sklic najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Razvojni zavod, d.d., Trzin
uprava družbe
Ob-55263
Na podlagi 48. člena statuta Iskradepo,
Družba pooblaščenka d.d. Vrtača pri Semiču 1, direktor družbe sklicuje
1. skupščino družbe
Iskradepo, Družba pooblaščenka d.d.
Vrtača pri Semiču 1
ki bo 23. 10. 2001 ob 17. uri na sedežu
družbe Vrtača pri Semiču 1 z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočo se izvoli Marijo Šabec.
Za preštevalca glasov se izvolita Sonja
Pavše in Robi Kambič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Janez
Ferlež.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprejme letno poročilo v predlaganem besedilu.
3. Sprejem sklepov o prenehanju družbe in začetku likvidacije.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta so predlogi sklepov uprave naslednji:
a) Skupščina družbe Iskradepo, Družba
pooblaščenka d.d. Vrtača pri Semiču 1 zaradi prodaje delnic družbe Iskra Kondenzatorji d.d. odloči, da družba preneha in se
začne postopek za njeno likvidacijo v skladu s 63. členom statuta in 374. členom
zakona o gospodarskih družbah.
b) Skupščina sprejme naslednje spremembe statuta: spremeni se 3. člen statuta
družbe tako, da se pravilno glasi: »Firma
družbe se glasi: Iskradepo, Družba pooblaščenka d.d. v likvidaciji.
Skrajšana firma družbe se glasi: Iskradepo d.d. v likvidaciji.
c) Za likvidacijskega upravitelja Iskradepo d.d. v likvidaciji se imenuje direktor družbe Stanislav Golobič, Vavpča vas 30/a,
Semič.
d) Rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od objave sklepa o likvidaciji družbe.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo na sedežu družbe
vsak dan od 8. do 10. ure v času od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo na sedežu družbe.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentov in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje, eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Iskradepo družba pooblaščenka d.d.
direktor družbe
Stanislav Golobič
Ob-55286
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z določbami
statuta družbe Lepenka , podjetje za proizvodnjo in predelavo papirja Tržič d.d., Slap
8, sklicujem
2. sejo skupščine
družbe Lepenka d.d. Tržič,
ki bo dne 22. 10. 2001 ob 13. uri na
sedežu družbe, v Tržiču , Slap 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Čad, za preštevalki glasov pa Barbara Bergant in Milena Raičevič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2000.
3. Razrešitev in odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
A) V skladu z odstopno izjavo z dne 6. 9.
2001 se razreši članica nadzornega sveta
Bergant Barbara z dnem 22. 10. 2001.
B) Z dnem 22. 10. 2001 se odpokliče
preostale člane nadzornega sveta: Debeljak Nande, Roblek Matija, Prosen Jože.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli nove
člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, z mandatno dobo 4 let, ki
prične teči dne 23. 10. 2001: Marko Odlazek, Bojan Hovnik, Uroš Šuštaršič, Jože
Čad.
5. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2001 se imenuje revizijsko
družbo Ernest&Young, d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
6. Določitev višine sejnin nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina določi višino
sejnine nadzornega sveta, ki za predsednika nadzornega sveta znaša 350 DEM neto
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za člane nadzornega sveta pa 300 DEM
neto, vse v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan opravljene seje.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Lepenka d.d. Tržič
direktor Andrej Repinc
Ob-55318
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Svila d.d., Maribor, Ob Dravi 6 sklicujem
6. redno skupščino
delniške družbe Svila tekstilna tovarna,
trgovina in storitve d.d.
ki bo dne 26. 10. 2001 na sedežu družbe, s pričetkom ob 16. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov. Ugotovi se, da je na seji navzoča
vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila delniške družbe Svila d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
Letno poročilo družbe Svila d.d. za leto
2000 v predloženi vsebini.
3. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v letu 2000 v znesku 428,070.635 SIT ostaja
nerazporejena.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je zaradi poteka mandata prenehalo članstvo v nadzornem svetu
predstavniku kapitala, Diti Kastelic.
b) Skupščina za novega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, izvoli
Primoža Kokola, Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana, za mandatno
dobo štirih let.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Svila
d.d. za poslovno leto 2001 se imenuje revizijska hiša Revizija d.o.o. Maribor.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pogoj za udeležbo na skupščini je
pisna prijava udeležbe, ki mora biti predložena v službo splošne administracije družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave tega
sklica dalje pa do vključno zasedanja skupščine med 12. in 13. uro. Vsak morebiten
nasprotni predlog delničarjev mora biti
obrazložen in v pisni obliki v ovojnici z oznako »skupščina – nasprotni predlog« predložen upravi družbe v roku 7 dni po objavi
tega sklica.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi isti dan ob 16.30 na sedežu družbe. Na ponovnem sklicu bo skup-
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ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Svila d.d.
direktorica
mag. Lijana Kocbek, univ. dipl. inž.
Št. 286
Ob-55282
Na podlagi 284., 286. in 288. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 9.1. točke statuta družbe Rudis d.d., uprava družbe
Rudis d.d., Trg revolucije 25 b, Trbovlje na
zahtevo delničarja Primorje, d.d., Vipavska
cesta 3, Ajdovščina, ki je imetnik 82,44%
osnovnega kapitala, objavlja
razširitev dnevnega reda
6. skupščine delniške družbe RUDIS
d.d. Trbovlje, sklicane za 17. 10. 2001,
ki je bil objavljen v časopisu Finance dne
7. 9. 2001 in v Uradnem listu RS št. 71 dne
7.9. 2001 in
nasprotne predloge
delničarja Primorje d.d., Vipavska cesta
3, Ajdovščina
I. Razširitev dnevnega reda
Na podlagi 284. člena ZGD v povezavi
in v zvezi z 286. členom ZGD vlaga delničar
Primorje, d.d.,Vipavska cesta 3, Ajdovščina, ki je imetnik 82,44% osnovnega kapitala, zahtevo za objavo predmeta skupščinskega sprejemanja sklepov. Na skupščini
družbe, sklicane za 17. 10. 2001, se doda
nova 6. točka dnevnega reda:
»6. Odpoklic članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in izvolitev novih
članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev«
Predlog sklepa: odpokliče se in razreši
dosedanje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Za nove člane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese
predstavnikov delničarjev, se izvoli:
1. Humar Gorazda, Markova pot 11,
5290 Šempeter pri Gorici,
2. Pust Gorazda, Gregorčičeva ulica 11,
1000 Ljubljana,
3. Stradar Zdravka, Gimnazijska cesta
15D, 1420 Trbovlje,
4. Vrabec Jožefa, Tovarniška 3A, 5270
Ajdovščina .
Namen in razlog zahteve za objavo predmeta skupščinskega sprejemanja sklepa:
nastale spremembe v strukturi delničarjev,
ko je predlagatelj pridobil že 82,44% vseh
delnic in ko postopek javne ponudbe odkupa preostalih delnic še poteka, zahtevajo
zaradi zagotovitve nemotenega in uspešnega poslovanja družbe Rudis d.d. Trbovlje
ter zaradi drugih ekonomsko-poslovnih razlogov, da skupščina še pred iztekom mandata odpokliče člane nadzornega sveta, ki
jih je izvolila, in da izvoli predlagane nove
člane nadzornega sveta, ki bodo zastopali
interese večinskega lastnika in ostalih delničarjev.
Stališče uprave: uprava ocenjuje, da je
podani predlog za razširitev dnevnega reda
utemeljen glede na spremembo lastništva,
zato predlaga delničarjem, da ga sprejme.
II. Nasprotni predlogi
Primorje, d.d., upravi in nadzornemu
svetu družbe Rudis d.d. sporoča, da se ne
strinja s predlogom sklepa pod 3. točko
dnevnega reda (sprejem sklepa o delitvi do-
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bička za leto 2000) in predlogom sklepa
pod 4. točko dnevnega reda (spremembe
statuta) 6. skupščine, sklicane za 17. 10.
2001, ki je bil objavljen v časopisu Finance
dne 7. 9. 2001 ter da bo zato na skupščini
ugovarjal predlogu uprave in nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegove nasprotne predloge, kot glasijo:
1. Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda: 3. točka dnevnega reda: Sprejem
sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: ne sprejme se sklep o
delitvi dobička za leto 2000, ki ga je predlagala uprava družbe, temveč naslednji sklep:
»Čisti dobiček ustvarjen v letu 2000 v višini
45,000.098,12 SIT ostane nerazporejen.«
Obrazložitev: predlog uprave o razdelitvi
nerazdeljenega čistega dobička ustvarjenega v letu 1999 in predlog uprave o uporabi
čistega dobička iz leta 2000 ni primeren in
ne ustreza dolgoročnim interesom družbe
in večinskemu lastniku. Naš predlog je, da
prenešeni še nerazdeljeni čisti dobiček iz
leta 1999 in doseženi čisti dobiček v letu
2000 ostaneta še naprej nerazporejena ter
da se v obeh družbah uskladi politiko uporabe bilančnega dobička.
2. Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda:
4. točka dnevnega reda: Spremembe
statuta
Predlog sklepa: ne sprejme se spremembe in dopolnitve statuta družbe v besedilu kot ga je predlagala uprava in nadzorni
svet družbe, temveč naslednji sklep:
»Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v naslednjem besedilu
– »Točka 3.1 se spremeni tako, da se:za K/74.20 »Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje« doda:
»K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje,
K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje,
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje«
– G/51.44 se spremeni in na novo glasi:
»G/51.44 Trgovina na debelo s keramiko in čistili«
– K/70.1 in K/70.10 se spremenita in
na novo glasita:
»K/70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami«
– K/74.1 se spremeni in na novo glasi:
»K/74.1 Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, dejavnost holdingov«
– K/72.10 se spremeni in na novo glasi:
»K/72.10 Svetovanje o računalniških napravah«
– K/72.20 se spremeni in na novo glasi:
»K/72.20 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi«
– K/72.40 se spremeni in na novo glasi:
»K/72.40 Dejavnost, povezana s podatkovnimi bazami«
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– Doda se nova:
»K/74.843 Druge poslovne dejavnosti«
– Črtajo se točka 4.2, 4.3, drugi odstavek točke 4.5, točka 4.6, besedilo »Pravice
in obveznosti imetnikov delnic na podlagi
določb ZLPP« in točke 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, 4.12, 4.13, 7.6 in 9.2.
– Točka 5.3 se spremeni tako, da spremenjena glasi:
Uprava vodi družbo v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost izvaja
zakone, ta statut in druge splošne akte družbe.
Pristojnosti uprave - generalnega direktorja so zlasti:
– zastopa in predstavlja družbo,
– organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe,
– sprejema splošne akte družbe,
– skrbi za izvrševanje sklepov skupščine
in nadzornega sveta,
– nadzornemu svetu predlaga temelje
poslovne politike,
– predlaga načrt dela in ukrepe za izvajanje del,
– sklepa pogodbe s tretjimi osebami,
– sprejema ukrepe za zagotavljanje zakonitosti dela in učinkovitosti poslovanja,
– odloča o vseh zadevah v zvezi s poslovanjem in notranjimi razmerji v družbi, če ni
za odločanje v teh zadevah z zakonom ali
tem statutom izrecno določena pristojnost
drugega organa družbe.
Uprava družbe - generalni direktor ne
sme brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sklepati posle ali sprejemati odločitve, ki se nanašajo na:
– ustanovitev ali ukinitev gospodarskih
družb in poslovnih enot;
– prodajo ali obremenjevanje nepremičnin, ki so osnovno sredstvo družbe in posamično ali skupno presegajo 10% osnovnega kapitala družbe;
– najem ali dajanje kreditov, ki posamično ali skupno presegajo 10% osnovnega
kapitala družbe;
– investicije, ki posamično presegajo
10% osnovnega kapitala družbe;
– določitev poslovne politike in poslovnih načrtov družbe;
– podelitev prokure in imenovanje vodilnih delavcev.
Uprava družbe - generalni direktor lahko
za čas svoje odsotnosti pooblasti za zastopanje družbe enega od vodilnih delavcev
družbe.
Uprava družbe - generalni direktor lahko v skladu s svojimi pristojnostmi za vodenje družbe oziroma potrebami družbe prenese pooblastilo za zastopanje družbe na
posamezne delavce družbe. Pooblastilo je
omejeno za zastopanje na področju in v
obsegu kot ga določi uprava v pooblastilnem aktu.
– Spremeni se 11. točka ki na novo glasi »Končne določbe«.
– Črtajo se točka 11.1, 11.2, ter prva
dva stavka točke 11.3.
– Točke 4.4, 4.5, 4.7, 4.14, 4.15,
4.16, 4.17, 4.18, 4.19 in 4.20 postanejo
točke 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 4.10 in 4.11. Točke 7.7, 7.8, 7.9,
7.10 in 7.11 postanejo točke 7.6, 7.7, 7.8,
7.9 in 7.10. Točka 11.3 postane točka
11.1.

– Za izdelavo čistopisa statuta družbe
RUDIS d.d. Trbovlje in priglasitev registrskemu sodišču se pooblasti upravo družbe.
Obrazložitev: besedilo obstoječega statuta družbe Rudis d.d. Trbovlje (čistopis z
dne 2. 10. 1997) ni več v celoti ustrezno in
ga je potrebno spremeniti in dopolniti kot
predlagamo. Namen predlaganih sprememb statuta je zagotoviti nemoteno in
uspešno poslovanje družbe v prihodnje.
Stališče uprave: uprava ocenjuje, da so
podani predlogi sklepov uprave v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah,
zato predlaga delničarjem, da sprejmejo
predloge uprave.
Rudis d.d. Trbovlje
uprava

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 49/2001
S-55070
To sodišče je s sklepom St 49/2001
dne 11. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MULLER Družba za trgovino z mešanim blagom d.o.o., Ljubljanska 117, Domžale, matična številka
5295939, šifra dejavnosti 24.510.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staško Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 12. 2001 ob 9.45, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 11.
9. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001
St 71/2001-9
S-55071
To sodišče je s sklepom St 71/2001
dne 7. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AVTO - MOTO Trbovlje
podjetje za poučevanje kandidatov za
voznike motornih vozil vseh kategorij,
d.o.o., Trg Franca Fakina 6, Trbovlje,
matična številka 5520886, šifra dejavnosti
80.410.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staško Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
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izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 12. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 9.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2001
St 62/2001
S-55072
To sodišče je s sklepom St 62/2001
dne 11. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom URTICIA Trgovina in storitve d.o.o., Ulica Bratov Babnik 10, Ljubljana, matična številka 1314289, šifra dejavnosti 52.430.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staško Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 12. 2001 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 9. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001
St 85/2000
S-55073
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
85/2000 dne 6. 9. 2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom Adriatic Lari Podjetje za trgovino, zastopanje in posredovanje d.o.o., Zaloška 32, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001
St 257/2000
S-55074
To sodišče je s sklepom St 257/2000
dne 11. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elektromehanika Alič, Alič
Miroslav s.p., Cesta 3. julija 21, Hrastnik,
in zaradi neobstoja stečajne mase stečajni
postopek takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001
St 219/2000
S-55075
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
219/2000 dne 7. 9. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Eureka Studio za
umetnost, kulturo in ples d.o.o., Štihova
5, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001

Št.

St 87/96
S-55076
To sodišče je s sklepom St 87/96 dne
6. 9. 2001 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra Commerce, mednarodna
špedicija d.o.o. Ljubljana, Kotnikova 28
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001
St 39/2001
S-55077
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/2001 sklep z dne 12. 9.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Sveting, Poslovne storitve, d.o.o.,
Kersnikova 1, Velenje (matična številka:
5343232).
Odslej se firma glasi: Sveting, Poslovne
storitve, d.o.o., Kersnikova 1, Velenje (matična številka: 5343232) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaža Kosa, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. novembra 2001 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 12. 9. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 9. 2001
St 37/2001
S-55079
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom: Unitrejan, Storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Goričica 12/a, Šentjur –
v stečaju, preklicuje I. narok za preizkus
terjatev, ki je bil razpisan za dne 7. novembra 2001 ob 13. uri, soba št. 106/I in razpisuje nov datum za I. narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 14. novembra 2001 ob
13. uri, soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 9. 2001
St 34/2001
S-55081
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom: LES-AND, Trgovina in proizvodnja,
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d.o.o., Cesta na Žago 21, Šempeter –
v stečaju, preklicuje I. narok za preizkus
terjatev, ki je bil razpisan za dne 7. novembra 2001 ob 8.30, soba št. 106/I in
razpisuje nov datum za I. narok za preizkus terjatev, ki bo dne 14. novembra
2001 ob 8.30, soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 9. 2001
St 4/2001
S-55082
To sodišče v stečajni zadevi nad dolžnikom: Jelcom, Trgovina d.o.o., Stanetova 19, Velenje – v stečaju, preklicuje I. narok za preizkus terjatev, ki je bil
razpisan za dne 7. novembra 2001 ob
10. uri, soba št. 106/I in razpisuje nov
datum za I. narok za preizkus terjatev, ki
bo dne 14. novembra 2001 ob 10. uri,
soba št. 106/I.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 9. 2001
St 11/2000-85
S-55084
To sodišče je s sklepom opr. št. St
11/2000 z dne 10. 9. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Špitalar & CO. Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Slivniška c. 6, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2001
St 11/97-820
S-55086
To sodišče je s sklepom opr. št. St
11/97 z dne 11. 9. 2001 v stečajni zadevi nad dolžnikom Plamen Kropa, Tovarna vijakov, d.o.o., Kropa – v stečaju
sklenilo:
stečajni postopek nad dolžnikom se zaključi.
Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega
postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni po
tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2001
St 23/2001
S-55154
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 23/2001 sklep
z dne 13. 9. 2001:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II. členu
ZPPSL, v skladu z dol. 52. člena ZPPSL
razpisuje narok za prisilno poravnavo med
dolžikom: Prevozništvo Donat d.o.o.,
Zgornje Negonje 35, Rogaška Slatina
in njegovimi upniki, ki bo dne 24. oktobra
2001 ob 8.30 v sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom
pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopa-
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nje upnika. Pri glasovnju se bodo štele
samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni
senat prejel do zaključka naroka.
Poravnalni senat v skladu s 56/III členom ZPPSL poziva družbenike dolžnika,
da v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS prijavijo terjatev iz naslova deleža v
osnovnem kapitalu dolžnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2001
St 21/2000-138
S-55155
Razpiše se narok za obravnavanje
osnutka glavne razdelitve stečajne mase
stečajnega dolžnika Aksa d.o.o. - v stečaju, Murska Sobota, Lendavska ulica
št. 29/c, ki bo dne 29. 10. 2001 ob 11.
uri v razpravni dvorani št. 12, Okrožnega
sodišča v Murski Soboti. Upniki bodo po
osnutku stečajne mase prejeli 100% svojih terjatev in lahko vpogledajo v osnutek
za glavno razdelitev na stečajnem oddelku soba št. 413/IV tega sodišča v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 9. 2001
St 2/98-1178
S-55156
To sodišče razpisuje peti narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom Veriga, Proizvodnja
verig in vijakov d.o.o. - v stečaju, Alpska 43, Lesce, ki bo dne 25. 10. 2001
ob 14.30 v sobi 014/klet tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2001
St 31/2000
S-55202
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 31/2000 sklep z dne 13.
9. 2001:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom Železarna Štore - Vzdrževanje
d.o.o., Železarska cesta 3, Štore - v
stečaju, se razpiše za dne 17. oktobra
2001 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2001
St 3/96
S-55203
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Fepro, uvoz in izvoz, d.o.o. - v
stečaju, Nova Gorica, Delpinova 13,
bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 24. 10. 2001 ob 8.30 v
razpravni dvorani št. 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 9. 2001
St 61/2001
S-55204
To sodišče je s sklepom St 61/2001
dne 13. 9. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Nemec Stanko s.p.
Trbovlje, Kolonija 1. maja 23 in ga zaradi neobstoja stečajne mase takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2001
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Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00820
IZ-11156
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00820, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 31,
v izmeri 60,60 m2, ki se nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega bloka Celovška 149 v
Ljubljani, stoječem na parc. št. 620/35,
k.o. Zgornja Šiška, s pripadajočo drvarnico, ki je last dolžnice, na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjene dne 21. 1.
1998 s prodajalko Nikolajo Leskovic iz Ljubljane, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.100 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2001
Z 2001/00996
IZ-11173
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00996, ki ga je dne 20. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 16,
v izmeri 80,38 m2, v III. nadstropju stavbe
na naslovu Dunajska 103, Ljubljana, parc.
št. 131, k.o. Bežigrad, ki je last zastaviteljev, na podlagi soinvestitorske pogodbe z
dne 27. 11. 1984, aneksa št. 1/85 z dne
3. 7. 1985 in aneksa št. 1/86 z dne 20. 2.
1986, slenjenih s prodajalcem ZIGP Imos
o.sol.o. Ljubljana, Linhartova 11a (zastaviteljema se prepoveduje obremeniti in odtujiti predmetno stanovanje), zastavna pravica
v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper-Capodistria, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s
pp.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2001
Z 2001/01103
IZ-11183
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01103, ki ga je dne 21. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v
skupni izmeri 52,44 m2, ki se nahaja v 3.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Smoletova 13, stoječega na parc. št.
2156, vl. št. 953, k.o. Bežigrad, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4. 2000, sklenjene s prodajalcem Kren Andrejem iz Ljubljane, Podgorska 23, zastavna pravica v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp, s prepovedjo odtujitve
in obremenitve navedene nepremičnine v
korist upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2001
Z 2001/00663
IZ-11188
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00663 z dne
23. 8. 2001, je bila ustanovljena zastavna
pravica na enosobnem stanovanju z oznako
S3.3.01, v izmeri 41,56 m2, ki se nahaja v
III. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z oznako 71, v izmeri 2,94 m2, v drugi

podzemni kletni etaži ter s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah
objekta in na zemljišču na katerem objekt
stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega objekta Betnavska 3, v Mariboru, ki stoji na območju med ulicama Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu in
Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na parc. št.
837, 836, 835, 832, 822/2, 825/2,
824/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, ki je do
celote last Andreje Žel, na naroku dne
23. 8. 2001 zarubljena v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,400.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2001
Z 2001/00664
IZ-11194
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00664 z dne
23. 8. 2001, je bila ustanovljena zastavna
pravica na stanovanju št. 3, v izmeri
110,48 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Prešernova ul. 18,
ki stoji na parc. št. 1003, k.o. Maribor-grad,
ki je do celote last Eriha Matela in na naroku
dne 23. 8. 2001 zarubljena v korist upnice
Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I P 1110/2000
SR-11214
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Maji Jurak Godec, v pravdni zadevi tožeče
stranke ml. Naile Dizdarević, ki jo zastopa
zakonita zastopnica - mati Hanči Kapič, obe
Tomačevo 12, Ljubljana, zoper toženo
stranko Avda Dizdarevića, neznanega prebivališča, zaradi plačevanja preživnine, dne
10. 7. 2001 sklenilo:
toženi stranki Avdu Dizdareviću, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Jasna Dolničar, Tivolska 40, Ljubljana, ki bo zastopala toženo
stranko v postopku zaradi plačevanja preživnine.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001
P 1579/2001
SR-11219
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Janeza Hrena, Prečna pot 8, Vrhnika, ki ga zastopa Niko Varezič, odvetnik iz Portoroža, proti toženi stranki Silvie Cepreaga, nazadnje stanujoča
Prečna pot 8, Vrhnika, sedaj neznanega bivališča, zaradi razveljavitve zakonske zveze,
dne 11. 7. 2001 sklenilo:
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toženi stranki Silvie Cepreaga se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Maja
Kristan, Cigaletova 1/I, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2001

Oklici dedičem
D 397/99
OD-5516
Štefančič Ivan po poklicu delavec, iz
Škofij 2, je dne 20. 2. 1905 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 2001
D 409/99
OD-5517
Hrvatin Andrej, po poklicu kmet, iz Movraža, je dne 22. 11. 1935 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zap. obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 5. 2001
D 173/2000
OD-5518
Kocjančič Anton od Ivana, iz Kocjančičev 128, Pobegi, je dne 28. 2. 1920 umrl
in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 2001
D 406/94
OD-5520
Furlan Anton od Jožefa, iz Črnotič 20, je
dne 7. 9. 1994 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Št.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 2001
D 427/98
OD-7278
Cavallo roj. Pernat Helena od Antona, iz
Labor št. 19, je dne 14. 1. 1998 umrla in
ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
Ivančičeva 19, Ankaran.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2001

Oklici pogrešanih
N 18/2001
PO-11208
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Gorjup Dominika, Kal
189, Kal nad Kanalom, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek za
razglasitev za mrtvega Gorjup Štefana, pok.
Antona, roj. 26. 3. 1841, ki ga zastopa
skrbnik Keber Štefan, Gregorčičeva 34,
Deskle.
O pogrešanem razen potrdila o smrti iz
Župnijskega urada Kal nad Kanalom, da je
imenovani živel in umrl, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 7. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Spremembe
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9.
2001, stran 5333, Rg-407448, se popravi
tekst subjekta VALKARTON d.d., pri članu
nadzornega sveta, Ručigaj Andreju, ki se
pravilno glasi: vstop 7. 7. 1999.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
Srg 2790/2000
Rg-4306
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Avtotip, avtomehanika, avtokleparstvo - ličarstvo, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja 18, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4853/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 5. 2000.
Družbenika Turk Branko, stanujoč Bertoki, Markova ulica št. 14 in Pečar Stanislav, stanujoč Bertoki, Cesta borcev št. 3,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba nima zaposlenih delavcev ter da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar
odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe, ki bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter izbrisom iz registra, se bo
razdelilo med družbenika v razmerju poslovnih deležev, ki jih imata.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 4. 2001

KRŠKO
Srg 67/2001
Rg-8128
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, München – Podružnica v Krškem, Vrbina 12, Krško, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra podružnice Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, München – Podružnice v Krškem, objavlja sklep:
podružnica Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, München – Podružnica v
Krškem, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 11. 5. 2001.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, München, Nemčija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep skupščine o prenehanju podružnice po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu podružnice iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 6. 2001
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LJUBLJANA

Srg 4843/2001
Rg-8127
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog Kuk B. družba za ekonomiko, organizacijsko in tehnološko razvojno
dejavnost d.o.o., Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Kuk B., d.o.o.,
Ljubljana, dne 7. 6. 2001 objavlja sklep:
Kuk B. družba za ekonomiko, organizacijsko in tehnološko razvojno dejavnost d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku na podlagi sklepa družbenikov z dne 19. 3. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.
Ustanovitelja sta družba VIS-A-VIS d.o.o.,
Ljubljana, Povšetova 65 in Avrelija Barje
Kuk, Dunajska cesta 199, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ALTEN D.O.O., Koprska 94, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino: 1
Alten d.o.o. Ljubljana. gnl-66685
Grafična priprava Strnad Janez, Talarjeva 35, Borovnica, štampiljko z napisom Grafična priprava Strnad Janez s. p. Zalarjeva
ul. 35, Borovnica. gnd-66243

Priglasitveni list
Benčina Marija, Nadlesk 30, Stari trg pri
Ložu, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 010489/0162/01-14/1995, izdana
dne 30. 10. 1996. gny-66297
Grbac Janez, Bratov Martinec 24, Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-1948/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gni-66288
Jamšek Mirica, Dobovec 2, Dobovec,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 063678/0597/02-66/1998, izdana
dne 14. 4. 1998. gnw-66349
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Knez Valentina s.p., Solčava 59, Solčava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentativno
obrtno
dovolenje,
št. 019428, izdana dne 6. 3. 1995.
gnv-66725
Kočila Marjan s.p., Proizvodnja – trgovina, Z. Velnarja 27, Murska Sobota, obrtno
dovoljenje, št. 000881/1101/00-46/1995,
izdano dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnj-66566
Markelj Gregor, Pot v dolino 31, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036310/1737/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gns-66228
QORRI IN KASTRATI d. n. o., Vodovodna cesta 197, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovolenje,
št. 056722/5039/01-37/1999, izdana
dne 28. 6. 1999. gns-66778
Reišel Leopold, Cesta 14. divizije 17,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-0957/94. gnb-66295
Rihar Janez, Vrti 16, Dobrova, priglasitveni list, opravilna št. 28-0956/94, izdan
dne 25. 5. 1994. gnj-66787
Sajko Marjan s.p., Cerovec 11, Šmarje
pri Jelšah, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 063234/1191/02-64/1997, izdana
dne 18. 1. 1999. gnr-66929
Stritar Tomaž, Čirče 33, Kranj, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 26624/1024/00-28/95, izdana dne
6. 3. 1995. gne-66567
Turk Boštjan, Zabretova 10, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 056056/2657/01-36/1997, izdana
dne 13. 8. 1997. gnz-66396
Valenčič Leonora, Prisojna 3, Koper –
Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-2072/96, izdan dne 26. 2.
1997. gnd-66601
Zorger Oliver s.p., Zg. Duplek 137/f,
Spodnji Duplek, priglasitveni list, opravilna
št. 064-4468/96. gnd-66318
Žagar Friderik, Teharje 17, Teharje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in reprezentativno
obrtno
dovolenje,
št. 020910/0223/00-13/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnd-66343
Žlabornik Danijel, Stari trg 28, Velenje,
priglasitveni list, opravilna št. 59-0287-94,
mat. št. 5977980. gny-66447

Potne listine
Allesio Lauro, Benčičeva 7, Koper – Capodistria, potni list, št. AA 205876, izdala
UE Koper. gns-66328
Allesio Lauro, Benčičeva 7, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
107985, izdala UE Koper. gnr-66329
Andreič Dejan, Kolodvorska 1, Radovljica, potni list, št. BA 65494. gnd-66893
Aziri Remzi, Dupleška cesta 38, Maribor, potni list, št. AA 322646. gnb-66745
Babić Zlatko, Ul. OF 13, Izola – Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 142000.
gnk-66261
Bajt Aleksander, Drska 5, Novo mesto,
potni list, št. AA 030128. gnt-66252
Bašin Danilo, Gornje Cerovo 16/a, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
97137, izdala UE Nova Gorica. gnx-66752

Bašin Jelka, Gornje Cerovo 16/a, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
131862, izdala UE Nova Gorica.
gnv-66750
Bergoč Jose Adolfo, Capital Federal, Argentina, potni list, št. CA 5293, izdala UE
Postojna. gnj-66662
Bogolin Bojan, Ardro pri Raki 8, Raka,
potni list, št. BA 510184, izdala UE Krško.
gns-66728
Bohinec Aleksander, Pekel 27, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. P00007340.
gnl-66785
Božič Darijo, Jagodje, Ob progi 14, Izola
– Isola, potni list, št. BA 760816. gnh-66739
Brezar Maja, Britof 112/a, Kranj, potni
list, št. BA 959848. gny-66822
Ćerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 900415, izdala UE Ljubljana. gnl-66435
Dautaj Osman, Smoletova 12, Ljubljana,
potni list, št. AA 464782, izdala UE Ljubljana. gnj-66462
Dobovšek Roman, Zgornje Stranje 57/a,
Stahovica, potni list, št. AA 955259, izdala
UE Kamnik. gnx-66648
Dolinar Danilo, Grablovičeva 26, Ljubljana, potni list, št. AA 302902, izdala UE
Ljubljana. gni-66963
Donko Jure, Antončičeva 16, Maribor,
potni list, št. BA 816823. gnl-66460
Dovjak Barbara, Ul. Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 131515, izdala UE Nova Gorica.
gnw-66324
Duronić Zoran, Milčinskega 2, Celje,
potni list, št. BA 962543. gnd-66693
Đuran Renato, Cesta 5. maja 9/c, Logatec, potni list, št. AA 533939, izdala UE
Logatec. gno-66382
Eržen Janez, Ul. Matije Tomca 4, Domžale, potni list, št. BA 157957, izdala UE
Domžale. gnj-66891
Gojković Zorica, Kozlarjeva pot 4, Ljubljana, potni list, št. AA 143773, izdala UE
Ljubljana. gni-66813
Golob Boris, Petrovičeva 15, Ljubljana,
potni list, št. AA 935840, izdala UE Ljubljana. gnm-66234
Gradišnik Domen, Mariborska cesta 1,
Orehova vas, potni list, št. BA 660198.
gni-66817
Grdina Boštjan, Zg. Škofije 52/e, Škofije, potni list, št. CA 38181. gnp-66256
Grkinić Aleksandar, Prijateljeva 16, Ljubljana, potni list, št. BA 666360, izdala UE
Ljubljana. gnp-66631
Hasanić Adis, Vaška pot 28, Ljubljana,
potni list, št. BA 973679, izdala UE Ljubljana. gnq-66405
Herček Drago, Trg svobode 2, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 348016.
gns-66653
Hodžić Dijana, Kozlarjeva pot 4, Ljubljana, potni list, št. BA 736845, izdala UE
Ljubljana. gng-66815
Horvat Suzana, Ptujska cesta 32, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
371199. gnt-66502
Horvat Zdravko, Stara ulica 12, Murska
Sobota, potni list, št. BA 195055, izdala UE
Murska Sobota. gno-66757
Hudoklin Samo, Lesarska cesta 15, Nazarje, potni list, št. BA 690720, izdala UE
Mozirje. gnb-66720

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Jamnikar Roman, Lokovica 87/a, Šoštanj, potni list, št. BA 992387. gny-66347
Janežič Milko, Podlipoglav 16, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. AA 589443, izdala UE Ljubljana. gnn-66533
Janić Vesna, Ulica Moša Pijade 8, Črnomelj, potni list, št. AA 421448.
gnp-66731
Kalčič Iztok, Kočevska reka 54, Kočevje, potni list, št. BA 242981, izdala UE
Kočevje. gnx-66573
Karać Tina, Vrhovci, Cesta 19, št. 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 858218, izdala
UE Ljubljana. gnk-66540
Kavčič Matjaž, Zabreznica 18/b, Žirovnica, potni list, št. BA 635184, izdala UE
Jesenice. gnz-66900
Knaus Karel, Noršinci 11, Martjanci, potni list, št. BA 817581, izdala UE Murska
Sobota. gnx-66423
Knez Matjaž, Stresova 18/a, Kobarid,
potni list, št. AA 96049. gnv-66325
Kobentar Peter, Šempeterska ul. 47,
Kranj, potni list, št. BA 594565. gnv-66825
Konečnik Mateja, Šentjanž 16, Šentjanž
pri Dravogradu, potni list, št. AA 525374,
izdala UE Dravograd. gng-66740
Kovač Jurij, Marija Gradec 20, Laško,
potni list, št. BA 659082. gnj-66487
Kržišnik Erik, Reboljeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 884401, izdala UE Ljubljana. gnh-66614
Lang Štefan, Motovilci 50, Grad, potni
list, št. AA 050881, izdala UE Murska Sobota. gnu-66901
Lazarević Jelica, Rusjanov trg 2, Ljubljana, potni list, št. BA 989593, izdala UE
Ljubljana. gne-66967
Leban Nevenka, Gonjače 1/l, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 26161,
izdala UE Nova Gorica. gnw-66424
Lečić Dragan, Viška 53, Ljubljana, potni
list, št. AA 932350, izdala UE Ljubljana.
gnn-66408
Letnar Sandi, Suhadole 26, Komenda,
potni list, št. AA 530811, izdala UE Kamnik.
gnh-66789
Lončarevič Damjan, Goriška 4, Celje,
potni list, št. AA 151893. gng-66390
Lopatič Marjan, Verovškova ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 247548, izdala
UE Ljubljana. gnu-66776
Lovšin Katarina, Topniška ulica 58/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 218708, izdala
UE Ljubljana. gno-66761
Markelj Tatjana, Begunje na Gorenjskem
50, Begunje na Gorenjskem, potni list, št.
BA 493337. gnz-66471
Markežič Dolores, Pregara 31, Gračišče, potni list, št. AA 202211. gno-66257
Maskalan Kristina, Tovarniška c. 35,
Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št. AA
332708. gnh-66339
Matjaš Branko, Bič 14, Veliki Gaber, potni list, št. AA 000555, izdala UE Trebnje.
gnm-66484
Mažar Vlasta, Cesta na Markovec 4/a,
Koper – Capodistria, potni list, št. BA
401667. gnt-66781
Medvešek Vladimira, Dalmatinska 23,
Maribor, potni list, št. BA 385274.
gnn-66333
Milek Vesna, Sp. Rudnik II/1, Ljubljana,
potni list, št. BA 654927, izdala UE Ljubljana. gnh-66964

Št.

Milošević Miodrag, Na pristavi 47, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 154008, izdala UE Nova Gorica.
gnu-66751
Misja Robert, Simona Blatnika 1, Velenje, potni list, št. AA 264619. gnm-66459
Mlakar Samo, Obala 13, Portorož – Portorose, potni list, št. BA 589368, izdala UE
Piran. gnb-66495
Mrhar Marjanka, Iga Grudna 19, Ljubljana, potni list, št. AA 978973, izdala UE
Ljubljana. gni-66438
Munjiza Božo, Rutarjeva 13, Tolmin, potni list, št. BA 944138. gno-66482
Murata Srečko, Tovarniška cesta 1, Kidričevo, potni list, št. AA 157056.
gnm-66734
Nemec Daniel, Pečarovci 35/d, Mačkovci, potni list, št. AA 914282, izdala UE
Murska Sobota. gns-66428
Novak Tilen, Iga Grudna 19, Ljubljana,
potni list, št. BA 626322, izdala UE Ljubljana. gnh-66439
Ograjšek Igor, Mucherjeva ul. 4, Ljubljana, potni list, št. BA 479514, izdala UE
Ljubljana. gnp-66281
Orehek Borut, Valjavčeva ulica 13, Kranj,
potni list, št. BA 935133, izdala UE Kranj.
gng-66490
Pajić Gregor, Elektrarniška cesta 28,
Brestanica, potni list, št. AA 748440, izdala
UE Krško. gnn-66658
Pauman Nataša, Prušnikova ul. 2, Maribor, potni list, št. BA 143332, izdala UE
Maribor. gnu-66451
Pečenik Robert, Križevniška 5, Ljubljana, potni list, št. BA 498599, izdala UE
Ljubljana. gnh-66389
Pehlić Zlatko, Ul. Marije Drakslerjeve 19,
Ljubljana, potni list, št. AA 2166, izdala UE
Ljubljana. gnd-66368
Perviz Đula, Cerej 17, Ankaran – Ankarano, potni list, št. AA 867618. gnq-66255
Pivk Bojan, Mašera Spasičeva ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 972459, izdala
UE Ljubljana. gnq-66280
Popovič Ljiljana, Ziherlova 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 663483, izdala UE Ljubljana. gnm-66359
Poropat Lovrecich Liam, Polje 15/c, Izola – Isola, potni list, št. BA 760989, izdala
UE Izola. gno-66782
Rakuša Stanislava, Podgradje 9/f, Ljutomer, potni list, št. CA 27753, izdala UE
Ljutomer. gnm-66259
Resnik Urška, Dolanci 7, Štanjel, potni
list, št. BA 840795, izdala UE Ajdovščina.
gne-66867
Ristić Ljubica, Vojkova ulica 2, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 38777.
gno-66507
Rožman Blaž, Cankarjeva ulica 3, Mengeš, potni list, št. BA 366127, izdala UE
Domžale. gnh-66889
Rus Jamnik Darija, Ulica Nade Čamernikove 11, Ljubljana, potni list, št. BA 67216,
izdala UE Ljubljana. gnb-66945
Savarin Nataša, Sv. Anton, Farančan 14,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 107526, izdala UE Koper.
gnq-66605
Savorgnani Tanja, Podvin 194, Žalec,
potni list, št. AA 386197. gnd-66668
Semenič Matic, Zadraga 14, Duplje, potni list, št. BA 935136. gng-66715
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Slavinec Alenka, Orešje 142, Ptuj, potni list, št. BA 729795. gnl-66585
Stjepanović Dana, Cesta 27. aprila 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 172943, izdala
UE Ljubljana. gny-66872
Šehić Huse, Cesta v Gorice 15/b, Ljubljana, potni list, št. AA 602279, izdala UE
Ljubljana. gny-66272
Šinigoj David, Ul. Franca Kramarja 13,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
843167, izdala UE Nova Gorica.
gni-66763
Šinkovec Jasna, Stritarjeva 1, Novo mesto, potni list, št. AA 404110. gne-66767
Škulj Jože, Trstenik 5, Mirna, potni list,
št. AA 014790, izdala UE Trebnje.
gnm-66959
Štern Tim, Kozjane 30, Obrov, potni
list, št. BA 762396, izdala UE Piran.
gnj-66962
Šuc Gianni, Parecag 25, Sečovlje –
Sicciole, potni list, št. BA 913484, izdala
UE Piran. gnz-66846
Šumi Lilijana, Poženik 27, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 985523, izdala UE Kranj. gnx-66273
Tomanović Nataša, Šempas 76/e,
Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI
158161, izdala UE Nova Gorica.
gnl-66760
Tonel Mojca, Železniška cesta 4, Ankaran – Ankarano, potni list, št. BA 576993.
gnb-66895
Tonel Mojca, Železniška cesta 4, Ankaran – Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI 12053, izdala UE Koper.
gnw-66899
Trbovšek Vita, Gašperšičeva ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 994297, izdala
UE Ljubljana. gnv-66850
Trkman Tadej, Marija Kogoja 1/c, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
5278, izdala UE Nova Gorica. gng-66515
Vasiljević
Ranisav,
Rorschacher
str. 176, 9014 St. Gallen, potni list, št. AA
104312. gnj-66362
Veber Arko Rosana, Verje 20/a, Medvode, potni list, št. AA 716009, izdala UE
Ljubljana. gnm-66709
Veber Roman, Verje 20/a, Medvode,
potni list, št. AA 80995, izdala UE Ljubljana. gnn-66708
Veber Roni, Verje 20/a, Medvode, maloobmejno prepustnico, št. P00028274.
gnl-66710
Virant Marjetka, Sela pri Šmarju 4, Grosuplje, potni list, št. BA 919789, izdala UE
Grosuplje. gnq-66480
Vogrič Boštjan, Ulica XXX. divizije 17,
Nova Gorica, potni list, št. BA 568271,
izdala UE Nova Gorica. gnd-66747
Volčjak Tone, Grenc 17, Škofja Loka,
potni list, št. BA 144368. gnr-66754
Zajšek Barbara, Ciglence 2/b, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00034187.
gnd-66818
Zavratnik Ivanka, Trg 45, Prevalje, potni list, št. AA 944400, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnu-66326
Zorec Jernej, Dob pri Šentvidu 20/c,
Šentvid pri Stični, potni list, št. BA 624810,
izdala UE Grosuplje. gnx-66548
Zwitter Alek, Dolenjska cesta 45/c,
Ljubljana, potni list, št. BA 155730, izdala
UE Ljubljana. gnp-66956
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Antolič Alojzija, Regača vas 62, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 749338.
gnf-66516
Arambašić Margita, Beblerjev trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 812239.
gnf-66416
Artač Sonja, Kajuhova ulica 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 203698.
gne-66492
Aziri Remzi, Dupleška cesta 38, Maribor, osebno izkaznico, št. 160283.
gnz-66746
Bebar Katarina, Ravenska vas 12, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 28504.
gnq-66455
Bećić Elvira, Željne 65, Kočevje, osebno izkaznico, št. 691515. gnq-66680
Berlot Alen, Prvomajska ulica 35, Maribor, osebno izkaznico, št. 793404.
gnz-66571
Bobnar Jože, Avsečeva ulica 22/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 515018.
gne-66617
Bordon Darko, Novo Polje, Cesta
XIII/19, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 217305. gnr-66383
Bračko Marko, Krallova 10, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št. 21454.
gnt-66327
Bucić Mladen, Sajovčeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 156596. gny-66697
Cesar Anton, Orkljevec 10, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 587647. gnx-66248
Čolnik Boštjan, Stara nova vas 22, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico,
št. 5914. gnp-66756
Dolinar Jože, Brode 21, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 907032. gnq-66430
Dovjak Marija, Dolenje medvedje selo 7,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 162875.
gnk-66961
Džamić Novak, Kolarska 20, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 88080.
gny-66247
Erjavec Franc, Osek 63, Benedikt, osebno izkaznico, št. 721343. gnr-66779
Forjan Suzana, Lipovci 213, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 359609. gnb-66420
Grašič Klavdija, Tenetiše 73, Golnik,
osebno izkaznico, št. 321902. gnr-66504
Gril Leopold, Delavska 44, Kranj, osebno izkaznico, št. 111490. gnv-66450
Groznik Mojca, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366568.
gne-66417
Hleb Gregor, Šalek 86, Velenje, osebno
izkaznico, št. 290068. gnn-66458
Hojnik Dolores, Cesta na kmetijsko šolo
9, Šentjur, osebno izkaznico, št. 717227.
gnx-66823
Horvat Tadej, Novinci 34, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 209195. gnc-66419
Hren Jožefa, Smetanova 58, Maribor,
osebno izkaznico, št. 137857. gne-66667
Irmančnik Luka, Zadrečka 9, Nazarje,
osebno izkaznico, št. 54069. gnr-66354
Ivić Črtomir, Cesta na Boč 16, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 320182. gno-66332
Javornik Peter, Vinterca 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 255604.
gnz-66221

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Jecl Petra, Dragomilo 13/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 375178.
gni-66738
Jerebic Janja, Velika Polana 74, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 52480.
gny-66922
Jularić Veronika, Hermana Potočnika 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 648630.
gnn-66633
Kaligarič Irena, Cetore 27, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 270119. gnk-66511
Kamenič Slavko, Karlovška 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 296762. gnk-66486
Knaus Karel, Noršinci 11, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 749067. gny-66422
Kopriva Marijan, Parecag 21/a, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico,
št. 319763. gnc-66469
Kos Berta, Vojkova 8, Celje, osebno izkaznico, št. 608485. gnj-66337
Košutnik Majda, Stari trg 203, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 178665.
gns-66903
Kovačič Mirko, Smrekarjeva 40, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 376809.
gnx-66298
Krajnc Tatjana, Pod kostanji 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 737251. gnq-66355
Kresal Danica, Lužiško srbska ulica 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 511309.
gnh-66714
Krivec Viljem, Ul. borcev 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 173159. gnh-66814
Kropf Elizabeta, Zasavska cesta 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 258680.
gni-66788
Leskovar Karl, Lackova ulica 5, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 402941.
gnt-66352
Leskovšek Vlaović Metka, Ul. Antona
Martina Slomška 3, Šentjur, osebno izkaznico, št. 75680. gnz-66821
Lichteneger Lea Silva, Brodarjeva 2, Celje, osebno izkaznico, št. 10804. gns-66478
Lipovšek Silvester, Penoje 8, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 156383.
gnt-66452
Ljubec Marija, Finžarjeva ul. 12, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 225306. gnq-66780
Lužar Robert, Gerbičeva 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 774884. gnd-66493
Mali Mitja, Na trati 4, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 212740.
gnk-66461
Marin Emil, Formin 17, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 373071. gnn-66783
Mastnak Matjaž, Ljubljanska cesta 62,
Celje, osebno izkaznico, št. 848592.
gnu-66651
Matko Matjaž, Koprivnik 13, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 897713. gns-66953
Melanšek Zdravko, Polena 13, Mežica,
osebno izkaznico, št. 761567. gnh-66514
Merdanović Nevresa, Na zelenici 6, Prebold, osebno izkaznico, št. 95627.
gnt-66927
Mertik Boris, Čevljarska ulica 29, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 370000. gnh-66914
Miklavčič Ciril, Modrejce 16, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 46283.
gng-66765
Mišigoj Anton, Gradnikove brigade 36,
Nova
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 683699. gnf-66741

Mlakar Samo, Obala 13, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 851780.
gnz-66496
Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 421251. gnw-66674
Nikić Dušan, Cesta 4. julija 62/b, Krško, osebno izkaznico, št. 534175.
gnv-66925
Nikolić Sladjan, Grablovičeva 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 634457.
gns-66378
Oblak Jožefa, Sostrska cesta 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 386374.
gnp-66556
Obranič Damjana, Nova vas pri Mokricah 13, Jesenice na Dolenjskem, osebno
izkaznico, št. 208170. gns-66928
Obranić Dejan, Nova vas pri Mokricah
13, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 369757. gnw-66924
Orgolič Janko, Zihlava 5/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 17198.
gnj-66512
Osolin Anita, Rovska cesta 25, Radomlje, osebno izkaznico, št. 272116.
gnj-66937
Osolnik Alenka, Periška cesta 4, Ljubljana-Dobrunje,
osebno
izkaznico,
št. 434993. gno-66832
Osredkar Viktor, Polhov Gradec 88, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 789089.
gnw-66724
Ozmec Mitja, Kamniška ulica 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 363768.
gnq-66505
Pavlica Severin, Vanganelska c. 15, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 760382. gnw-66249
Pepelnak Angela, Pražakova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 98770. gnr-66429
Petković Ana, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 861919. gno-66407
Pintarić Ivan, Ul. 28. maja 75, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 209515. gnv-66225
Pinterič Terezija, Podgorje 16, Brežice,
osebno izkaznico, št. 856163. gnn-66733
Podbevšek Alenka, Golnik 171, Golnik,
osebno izkaznico, št. 337028. gnb-66245
Pokrajac Nada, Kvedrova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 44386. gni-66413
Poljanšek Alojz, Podžirk 21, Žiri, osebno izkaznico, št. 595494. gnb-66470
Popov Ilija, Tugomerjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 594883. gng-66240
Predojević Nebojša, Potrčeva 2, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 000021856
– za tujce, izdala UE Maribor. gnk-66361
Predovnik Milan, Dešen 4, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 380452. gnr-66954
Preininger Andreja, Šolska 31, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 827985. gnf-66266
Puklavec Miha, Orle 8/b, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 776552. gny-66897
Pust Tine, Gaberje 92, Dobrova, osebno izkaznico, št. 448284. gnl-66835
Resman Frančiška, Hlebče 43, Lesce,
osebno izkaznico, št. 589533. gnr-66254
Rešetič Alenka, Ljubljanska cesta 14,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 808381. gnc-66444
Ristić Ljubica, Vojkova ulica 2, Sežana,
osebno izkaznico, št. 513596. gnp-66506
Rizvić Emil, Glinškova ploščad 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 793755.
gnt-66527
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Rogelj Stanislav, Vzajemno 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 729057.
gni-66838
Rus Jamnik Darija, Ulica Nade Čamernikove 11, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 56359. gnc-66944
Seferagić Mirzet, Prisoje 6, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 213001.
gnx-66948
Slivnik Jurij, Zg. Razbor 12, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico,
št. 568069. gnq-66530
Snoj Martin, Trnovčeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 743762. gnu-66726
Soukup Terezija, Jezdarska ul. 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 68832.
gnp-66331
Stepančič Marko, Bilje 129, Renče,
osebno izkaznico, št. 714120. gnc-66744
Stjepanović Dana, Cesta 27. aprila 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195627.
gny-66772
Strnad Primož, Rudnik pri Radomljah 2,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 28321.
gns-66828
Šetina Peter, Dobja vas 36, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 430373.
gnt-66877
Šinkovec Jasna, Stritarjeva 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 742039. gnf-66766
Škaler Dejan, Škalerjeva 17, Brežice,
osebno izkaznico, št. 703631. gns-66453
Škrabec Jože, Pristavica 5, Veliki Gaber, osebno izkaznico, št. 731313.
gnw-66874
Štancar Jože, Telče 17, Tržišče, osebno izkaznico, št. 826848. gnq-66730
Šuc Gianni, Parecag 25, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št. 296767.
gnw-66849
Tavčar Barbara, Triglavska ulica 31, Žiri,
osebno izkaznico, št. 252927. gnt-66852
Tavčar Zoran, Antona Skoka 19, Domžale, osebno izkaznico, št. 42377.
gnd-66918
Tisak Marjeta, Trg Rivoli 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 704921. gny-66826
Trstenjak Matjaž, Mejna ul. 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 261186. gnk-66811
Turner Aleksander, Smrečno 18, Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 52831. gnf-66816
Vidmar Andrej, Zemljemerska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 453710.
gnd-66768
Vlaović Luka, Ul. Antona Martina Slomška 3, Šentjur, osebno izkaznico,
št. 81397. gnc-66819
Vogrinc Tatjana, Gradiška 605, Zgornja
Kungota,
osebno
izkaznico,
št. 000916651. m-1708
Vranješ Mojca, Gregorčičev drevored 5,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 645480.
gne-66367
Vukelić Tanja, Cesta I. Istr. brigad 7,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 647645.
gnm-66363
Zajc Miklavž, Ob Dolenjski železnici 166,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 317705.
gnx-66848
Zwitter Alek, Dolenjska cesta 45/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 943150.
gno-66957
Žinko Jožef, Prešernova 22, Ptuj, osebno izkaznico, št. 826316. gni-66513

Št.

Vozniška dovoljenja
Abdić Sabiha, Tovarniška 1, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10738, izdala UE Postojna. gne-66717
Abdić Sead, Tovarniška 1, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7379. gnp-66356
Arambašić Margita, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049625, reg. št. 208005, izdala
UE Ljubljana. gng-66415
Artač Sonja, Kajuhova ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 841421, reg. št. 31327, izdala UE
Ljubljana. gnf-66491
Bahč Petra, Tosti vrh 134, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17075, izdala UE Ravne na Koroškem. gnx-66523
Bajt Simon, Srednja vas 64, Šenčur,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. ABGH, št. 1468645, reg. št. 41724.
gnz-66296
Bebar Katarina, Ravenska cas 12, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1149489, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnf-66466
Belšak Igor, Kicar 42/d, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 35329, izdala UE Ptuj. gny-66372
Bencik Kristijan, Ul. junija 20, Petrovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 16611,
izdala
UE
Lendava.
gnh-66464
Benčič Robert, Beblerjeva 5, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, reg. št. 72095, izdala UE Koper.
gnp-66656
Birk Franc, Pot v Podgorje 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844621, reg. št. 46523, izdala UE Ljubljana. gnr-66379
Blaško Ana, Vitovlje 20, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37140, izdala UE Nova Gorica. gnz-66596
Bobnar Jože, Avsečeva ulica 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 184365, reg. št. 130912, izdala UE
Ljubljana. gnf-66616
Bočaj Iztok, Generala Levičnika 50/f,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 16816, izdala UE Koper. gng-66319
Bogataj Samo, Šmartinska cesta 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1366248, reg. št. 55128,
izdala UE Ljubljana. gnk-66861
Bovha Tanja, V Loki 8, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13474, izdala UE Vrhnika. gne-66942
Božikov Krešimir, Preški vrh 29, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14608, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnr-66579
Bradeško Martina, Goričane 59, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 133616, reg. št. 183112, izdala UE
Ljubljana. gnr-66404
Bregar Jože, Ljubljanska 118, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329143, reg. št. 34216, izdala UE
Domžale. gnr-66304
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Breskvar Igor, Borštnikov trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1525402, reg. št. 173666, izdala UE Ljubljana. gni-66463
Činžar Ivan, Pod Javorjem 23, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7068,
izdala UE Hrastnik. gnf-66791
Čuk Barbara, Čolnikova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 720012,
reg. št. 86317, izdala UE Maribor. m-1729
Dolinar Jože, Brode 21, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 24406, izdala UE Škofja Loka.
gnp-66431
Drnovšek Miroslav, Rudarska cesta 2,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 87907. gnk-66336
Drobnik Mitropoulou Karin, Rožna ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1364416, reg. št. 175080, izdala UE Ljubljana. gnq-66855
Erzetič Mihaela, Plešivo 34, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, reg. št. 35536,
izdala UE Nova Gorica. gnz-66646
Eržen Janez, Ul. Matije Tomca 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
945104, reg. št. 24612, izdala UE Domžale. gnk-66890
Fabjan Jožica, Vidmarjeva 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2905, izdala UE Novo mesto.
gne-66517
Farkaš Branko, Tavčarjeva ulica 5, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
139338, reg. št. 15368, izdala UE Domžale. gnv-66775
Ferčec Slavko, Liebknechtova 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1170362, reg. št. 95579. m-1699
Flajšman Marjan, Gosposka 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 15733. gnc-66394
Flerin Tomaž, Gornji Suhor pri Metliki
17, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5952, izdala UE Metlika.
gnu-66476
Furlan Boris, Ul. Dragomira Benčiča Brkina 18, Kozina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6418. gnt-66302
Germ Saša, Gundoličeva 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472518, reg. št. 82954. m-1740
Gibičar Darija, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064824, reg. št. 210695, izdala UE Ljubljana. gnk-66711
Globočnik Peter, Predoslje 141, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
231203, reg. št. 9209. gnl-66660
Glumac Husein, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1502983, reg. št. 241963, izdala UE
Ljubljana. gnc-66369
Godec Rok, Tičnica 3, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7011, izdala
UE Logatec. gnl-66485
Gojković Zorica, Kozlarjeva pot 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
43600, reg. št. 137934, izdala UE Ljubljana. gnj-66812
Goljat Blanka, Šikole 15, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 44553, izdala UE Ptuj. gnw-66299
Grašič Klavdija, Tenetiše 73, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1254104, reg. št. 47428, izdala UE Kranj.
gnv-66400
Grbec Andrej, Velika Ligojna 34, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 14233, izdala UE Vrhnika. gnh-66939
Groznik Mojca, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433398, reg. št. 160993, izdala UE Ljubljana. gnd-66418
Hafner Janez, Vir, Bikovčeva 38, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
781334, reg. št. 8471, izdala UE Domžale. gnw-66703
Hedl Andrej, Na Jelovcu 75, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82723,
reg. št. 442894, izdala UE Maribor.
m-1705
Hojnik Marko, Zamušani 22/d, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39687,
izdala UE Ptuj. gnc-66794
Horn Valter, Boreci 46/c, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 132310, reg. št. 735, izdala
UE Ljutomer. gnp-66581
Horvat Robert, Veščica 24/b, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, št. S 1035840, reg.
št. 10919, izdala UE Ljutomer. gnb-66770
Hostnik Majda, Črni potok 9, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFDH, št.
S 773499, izdala UE Litija. gnx-66673
Hribernik Ivan, Marija Dobje 2/a, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH,
št. 1623, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-66669
Idžanović Luka, Ulica 21. oktobra 4/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9849, izdala UE Črnomelj. gno-66661
Jamnikar Roman, Lokovica 87/a, Šoštanj, vozniško dovoljenje, št. S 744880, reg.
št. 24055, izdala UE Velenje. gnc-66344
Janić Vesna, Ulica Moša Pijade 8, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6918, izdala UE Črnomelj. gno-66732
Javornik Peter, Vinterca 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488714, reg. št. 192305, izdala UE Ljubljana. gnc-66219
Jazbar Anica, Lesno brdo 12, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849930, reg. št. 104676, izdala UE Ljubljana. gnw-66699
Jazbec Agata, Ferrarska 17, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16133, izdala UE Koper. gnc-66619
Jerman Gregor, Za gradom 7, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30221, izdala UE Koper.
gni-66313
Jerman Janja, Spodnje Gameljne 4/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1192087, reg. št. 197993, izdala UE Ljubljana. gni-66267
Jesenik Vesna, Slavka Osterca 6, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9133, izdala UE Ljutomer. gny-66547
Juhas Deni, Seča 143/a, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11819, izdala UE Piran. gnl-66610
Kadunc Igor, Grbinska 28, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1287758, izdala UE Litija. gns-66203
Kastelic Darko, Praproče pri Temenici
6, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 587683, reg. št. 15622,
izdala UE Grosuplje. gnz-66946
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Kastelic Luka, Prušnikova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092656, reg. št. 94166. m-1683
Kavčič Ciril, Orehovec 41, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 6522, izdala UE Krško. gnm-66909
Kerman Karmen, Beblerjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 226585,
izdala
UE
Ljubljana.
gnc-66969
Kmetec Jožefa, Levanjci 15, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št. 20883,
izdala UE Ptuj. gnc-66519
Knaus Karel, Noršinci 11, Martjanci, vozniško dovoljenje, št. 9783. gnz-66371
Kocjančič Bojana, Partizanska 20, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 4517, izdala UE Izola. gnt-66277
Kos Uroš, Ul. H. Mašera in Spasića 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1379874, reg. št. 107967, izdala UE
Maribor. m-1682
Kosec Frančišek, Ulica 28. maja 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265412, reg. št. 71165, izdala UE
Ljubljana. gnj-66237
Kostanjšek Aleksander, Slomškov trg 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 24406. gnn-66358
Kovač Rudolf, Brdce 29, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 4347. gnw-66524
Kovačič Renata, Podlubnik 232, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14823, izdala UE Škofja Loka.
gnk-66411
Kovačič Vlado, Vintorovci 45/d, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29103, izdala UE Ptuj. gnu-66626
Kovič Primož, Kresniške poljane 3, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1323454, izdala UE Litija. gnz-66721
Kozlevčar Dejan, Jurčkova cesta 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1453809, reg. št. 242943, izdala UE
Ljubljana. gnx-66698
Kožman Zvonimir, Perovo 17/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 371, izdala UE Kamnik. gnd-66393
Kraševec Damijana, Hafnerjeva por 22,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
642848, reg. št. 23077, izdala UE Kranj.
gnz-66671
Kupljenik Aleš, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101970, reg. št. 118654, izdala UE
Ljubljana. gnj-66966
Leskovšek Dejan, Nušičeva 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8183, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnz-66346
Lihtenvalner Aleš, Pražakova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1012637, reg. št. 184864, izdala UE
Ljubljana. gnv-66700
Lipovšek Barbara, Kladje 2/b, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 498895,
reg. št. 9384. gno-66657
Ljuboja Kosta, Glavarjeva ulica 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418493, reg. št. 182295, izdala UE Ljubljana. gnh-66764
Luci Rok, Hranjigovci 20, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10829. gnc-66694

Magyar Ludvik, Cankarjeva 4, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 4899, izdala UE Lendava.
gni-66338
Markelc Janko, Notranjska cesta 15, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 3836, izdala UE Vrhnika.
gnb-66920
Maskalan Kristina, Tovarniška c. 35,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 357913, izdala UE
Žalec. gng-66340
Matič Klanjšček Milena, Ul. padlih borcev 1/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
1114857, izdala UE Tolmin. gnd-66518
Matijaš Zvonko, Klanska ulica 19, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 653545, reg. št. 95527, izdala UE Ljubljana. gnb-66670
Memić Kemal, Kidričeva 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 8799, izdala UE Kočevje. gnu-66426
Mičič Janja, Finžarjeva 14, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1201539,
reg. št. 25601. gnk-66736
Miklavčič Ciril, Modrejce 16, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 156315,
izdala UE Tolmin. gnv-66650
Mikolič Stanislav, Petelinjek 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31820, izdala UE Novo mesto.
gno-66432
Milošević Miodrag, Na pristavi 47, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5973, izdala UE Nova Gorica. gny-66647
Mirjanić Aco, Dajnkova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 66566, izdala UE Ljubljana. gnl-66385
Miš Marjanca, Borovška 3, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, št. S 811865, izdala UE Ljubljana. gnj-66312
Mlakar Nadica, Gerbičeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043937, reg. št. 172725, izdala UE Ljubljana. gnp-66381
Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
320339, reg. št. 30188, izdala UE Ljubljana. gnv-66675
Mramor David, Petelinjek 7, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12063, izdala UE Slovenske Konjice.
gny-66597
Mujičić Alan, Rimska cesta 18, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049804, reg. št. 208165, izdala UE Ljubljana. gnm-66934
Murata Srečko, Tovarniška c. 1, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH,
reg. št. 9763, izdala UE Ptuj. gno-66632
Nahić Elvedin, Makucova ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1166142, reg. št. 218168, izdala UE
Ljubljana. gnb-66645
Nikić Dušan, Cesta 4. julija 62/b, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13226, izdala UE Krško. gnu-66926
Novak Ivan, Ul. Savinjske čete 12, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Žalec. gnf-66341
Oblak Jožefa, Sostrska cesta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586596, reg. št. 52954, izdala UE Ljubljana. gnq-66555
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Osolin Anita, Rovska cesta 25, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1393115, reg. št. 29143, izdala UE Domžale. gnk-66936
Peer Jožef, Sv. Florjan 132, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 4920, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-66351
Penko Morena, Zalog 56, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8666,
izdala UE Postojna. gnx-66398
Perkovič Darinka, Vičava 123, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6338,
izdala UE Ptuj. gns-66628
Perme Tomaž, Bučarjeva ulica 11, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847680, reg. št. 160366, izdala UE Ljubljana. gny-66947
Petrovčič Jelica, Strossmayerjeva 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
19782, reg. št. 91959, izdala UE Maribor.
m-1685
Pinterič Janez, Dečno selo 36/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13660, izdala UE Brežice. gnz-66446
Pirc Leo, Gubčeva 3, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 10757, izdala UE Izola. gnu-66276
Podbevšek Alenka, Golnik 171, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286839, reg. št. 25587, izdala UE Kranj.
gnh-66589
Polajnar Janja, Smledniška 95, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
804474, reg. št. 37276. gnv-66525
Pranič Nataša, Sakušak 28, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 118256.
gnq-66580
Pregl Marjan, Ul. Pohorskega bataljona
22, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 3644, izdala UE Slovenska Bistrica. gnk-66636
Pucko Vincenc, Renkovci 76, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1961,
izdala UE Lendava. gnr-66729
Radojević Dean, Miren 121, Miren, vozniško dovoljenje, reg. št. 42442. gnd-66568
Ramuta Janko, Dvorjane 41, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
910866, reg. št. 69474. m-1696
Rant Gregor, Bodovlje 47, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, št. 21461, izdala UE
Škofja Loka. gnd-66793
Redžić Nurija, Cesta v Gorice 95, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1244309, reg. št. 215515, izdala UE
Ljubljana. gnk-66536
Remic Andrej, Sinja Gorica 105, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12930, izdala UE Vrhnika. gnc-66719
Resman Frančiška, Hlebče 43, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
697143, reg. št. 9331. gno-66307
Ribnikar Boštjan, Vrtača 5/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2137,
reg. št. 180612, izdala UE Ljubljana.
gno-66182
Rožman Blaž, Cankarjeva ulica 3, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701535, reg. št. 21884, izdala UE Domžale. gni-66888
Rus Jamnik Darija, Ulica Nade Čamernikove 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 731606, reg. št. 142291, izdala UE Ljubljana. gnh-66943

Št.

Sabo Darja, Križevci 150, Križevci, vozniško
dovoljenje,
reg.
št. 35865.
gnz-66546
Senica Sonja, Tavčarjeva ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926716, reg. št. 84842, izdala UE Ljubljana. gnh-66664
Sernec Nataša, Drevoredna 25, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7766, izdala UE Ruše. m-1690
Skledar Stanko, Majšperk 54, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABCH, reg.
št. 17129. gnb-66545
Snoj Martin, Trnovčeva 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 140860,
reg. št. 1092, izdala UE Ljubljana.
gnt-66727
Stanko Suzana, Komen 134, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 62,
izdala UE Sežana. gnk-66311
Stare Janez, Kamnje 9, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 606434, reg. št. 6361. gno-66282
Stare Olga, Ulica bratov Knapič 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544122, reg. št. 125853, izdala UE Ljubljana. gnt-66952
Stepančič Marko, Bilje 129, Renče, vozniško dovoljenje, reg. št. 41030, izdala UE
Nova Gorica. gnd-66743
Strnad Primož, Rudnik pri Radomljah 2,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21056, izdala UE Kamnik. gnt-66827
Sula Samir, Koroška Bela, V. Svetina 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 867262, izdala UE Jesenice.
gnn-66712
Svetelšek Alojz, Polžanska g. 7, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 12458, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-66829
Šamperl Janez, Zgornje Partinje 99, Jurovski Dol, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BFGH, št. S 1402467, reg.
št. 5282, izdala UE Lenart. m-1725
Šinigoj David, Franca Kramarja 13, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, reg.
št. 29166, izdala UE Nova Gorica.
gng-66690
Šinkovec Jasna, Stritarjeva 1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13400, izdala UE Novo mesto.
gnh-66643
Širaj Suzana, Neubergerjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90201, reg. št. 160876, izdala UE
Ljubljana. gnv-66250
Špiljak Josip, Kidričeva 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
319090, izdala UE Žalec. gnh-66489
Štangelj Karmen, Kajuhova 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16187,
izdala UE Brežice. gni-66563
Štrajhar Ema, Tučna 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1133705,
reg. št. 19171, izdala UE Kamnik.
gny-66226
Šuc Gianni, Parecag 25, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11915, izdala UE Piran. gny-66847
Šušteršič Franc, Stritarjeva 1, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 3003. gny-66472
Tasev Smela, Dragomer, Pot ob Snežaku 22, Brezovica pri Ljubljani, vozniško do-
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voljenje, kat. BGH, reg. št. 9833, izdala UE
Vrhnika. gnu-66551
Tavčar Barbara, Triglavska ulica 31, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25215,
izdala UE Škofja Loka. gnu-66851
Toplak Jožef, Janežoski vrh 36, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 18098. gnh-66689
Tretnjak Gregor, Glinškova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230412, reg. št. 113770. m-1733
Trkman Tadej, M. Kogoja 1/c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 39539,
izdala UE Nova Gorica. gnu-66576
Trupi Matjaž, Zabukovje 62, Zabukovje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1228960, reg. št. 11474. gns-66503
Turk Tanja, Vegova 12, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25558, izdala UE Koper. gnp-66306
Uršnik Ferdinand, Javornik 23, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BEGH, reg. št. 4929, izdala UE Ravne na
Koroškem. gng-66790
Valenčič Leonora, Kraljeva 17, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 46392, izdala UE Koper.
gnv-66600
Vodnik Jože, Na jami 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1213840,
reg. št. 221733, izdala UE Ljubljana.
gnp-66231
Vodušek Primož, Vodule 6, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8536, izdala UE Šentjur. gne-66742
Volčjak Tone, Grenc 17, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11228,
izdala UE Škofja Loka. gns-66753
Vorše Dušan, Prvomajska 35, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BCEGH, št. S 1290094, izdala UE Maribor. m-1728
Vovk Karmen, Neubergerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025981, reg. št. 152274, izdala UE
Ljubljana. gnr-66958
Vrabec Vera, Dutovlje 47, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3349,
izdala UE Sežana. gng-66315
Winkler Boštjan, Grgar 42, Grgar, vozniško dovoljenje, reg. št. 35937, izdala UE
Nova Gorica. gnm-66584
Zajšek Rebeka, Ul. Šercerjeve brigade
7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1221546, reg. št. 113410, izdala UE
Maribor. m-1693
Zalokar Vesna, Vopovlje 1, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1375555, reg. št. 48773, izdala UE
Kranj. gne-66792
Zorec Jernej, Dob pri Šentvidu 20/c,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1462206, reg. št. 19493, izdala UE Grosuplje. gnw-66549
Zorič Rajko, Polje pri Bistrici 16, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 43142. gni-66713
Zorko Darko, Rakičan, Lendavska 15,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 33015. gnm-66634
Zupanec Radivoj, Bratov Dobrotinškov
20, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 15258, izdala UE Celje. gnx-66473
Zwitter Alek, Dolenjska cesta 45/c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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102267, reg. št. 182781, izdala UE Ljubljana. gnq-66955
Žbogar Boštjan, Staro sejmišče 36, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36954, izdala UE Novo mesto.
gnc-66494
Žbogar Slavko, Hodrejče 17, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, reg. št. 64676,
izdala UE Tolmin. gns-66303
Žerjal Olga, Artiža vas 7, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435468, reg. št. 23211, izdala UE Grosuplje. gnf-66941
Žnidarec Robert, Pucova 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 46879.
gno-66457
Žnidaršič Jernej, Pot na Ulako 17, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1427251, reg. št. 11277, izdala UE Cerknica. gnj-66241
Žnidaršič Marko, Podlubnik 158, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27994, izdala UE Škofja Loka.
gni-66938
Žugman Žiga, Terčeva ulica 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1239692, izdala UE Maribor. m-1719

Zavarovalne police
CARGO PLUS D.O.O., Petričeva 11,
Ljubljana-Črnuče, zavarovalno polico,
št. 725978, za vozilo BMW 540i z reg. oznako LJ P2-34L, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnw-66603
Celin Zoran, Kuteževo 1/c, Ilirska Bistrica, zavarovalno polico, št. 0869462.
gnl-66310
Fric Radislav, Brezno 76, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št. 344568, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-66353
Gligorevič Zorica, Cesta v Gorice 141,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 101363403, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-66388
Ipavec Mirko, Podlubnik 192, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 427474.
gne-66692
Nunar Andrej, Purgarjeva ul. 14, Tržič,
zavarovalno polico, št. 775121, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-66544
Solakoski Adem, Dolnje ležeče 88, Divača, zavarovalno polico, št. 0893924.
gnm-66609
Škorja Primož, Levstikova 19, Zagorje
ob Savi, zavarovalno polico, št. 426577,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-66499
Toplak Jožef, Janežovski vrh 36, Destrnik, zavarovalno polico, št. 963929, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-1731

Spričevala
Albert Maja, Trg revolucije 18, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996.
gnb-66370
Alić Edisa, Goriška 41, Velenje, spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole Šent-
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jur, izdano na ime Omerović Edisa.
gnm-66334
Artač Tine, Tržaška cesta 430, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1994, 1995 in 1996. gnc-66244
Ažbe Marija, Javorje 23, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 1991,
izdano na ime Miklavčič Marija. gnt-66477
Bakšič Valentina, Dolenjska cesta 133,
Ljubljana, spričevalo 4., 5. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale, izdano leta 1999 in 2000. gny-66522
Berlan Marko, V brezov log 9, Novo mesto, spričevalo od 1 do 3. letnika Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 1998,
1999 in 2000. gnv-66350
Bevc Zoja, Nade Ovčakove ulica 46,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnk-66586
Bevk Vera, Dol.Novaki 6, Cerkno, spričevalo 3.letnika, izdano leta 1998.
gnh-66289
Bobič Alenka, Škocjan 60, Škocjan, diplomo Gostinske šole na Bledu, izdana leta
1998. gnt-66652
Bogatin Marjan, Vešenik 47, Slovenske
Konjice, diplomo Srednje elek. računalniške šole v Mariboru, izdana leta 1985.
m-1744
Boj Suzana, Ul.V.prekomorske brigade
5, Ptuj, indeks, št. 61152979, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-1715
Bregar Biliana, Trg na stavbah 11, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnh-66839
Bregar Ljiljana, Trg na stavbah 11, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole,
izdano leta 1998. gne-66642
Brenkuš Tina, Milje 16, Visoko, indeks,
št. 11000240 – duplikat, izdala Visoka šola
za zdravstvo v Ljubljani. gne-66917
Brenkuš Tina, Milje 16, Visoko, preklic
indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 35/2001. gnf-66916
Brodnjak Samo, Gorišnica 24/b, Gorišnica, spričevalo o končani OŠ Gorišnica,
izdano leta 1996. m-1742
Brzin Tanja, Straža 29, Šentrupert, zaključno spričevalo 3. letnika Trgovske šole
v Novem mestu, izdano v šolskem letu
1999/2000. gni-66488
Buh Marjeta, Gustinčičeva 4, Ljubljana,
indeks, št. 71990364, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gnj-66737
Burjak Anže, Novo polje cesta III/13,
Ljubljana, indeks, št. 27004257, izdala Fakulteta za matemetiko in fiziko v Ljubljani.
gnj-66412
Burzić Eniz, Mrazovac 62, Bosanska
Krupa, BIH, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene šole Ivan Kavčič, izdano leta
1986 in 1987. gnq-66534
Cerkvenik Marko, Obrtniška ul. 2, Kozina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in družboslovne šole v Kopru,
izdano leta 1998. gnt-66427
Cerovac Borut, Na gaju 25, Ljubljana-Šentvid, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnr-66704
Cizel Maja, Brežina 10/c, Brežice, spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije in ekonom-

ske šole Brežice, izdano leta 1995 in 1997.
gnp-66510
Cujnik Mitja, Pot Draga Jakopiča 30,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1999 in 2000.
gnc-66919
Cvijanović Danijel, Ulica Gradnikove brigade 33, Nova Gorica, spričevalo 1. in 2.
letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu,
izdal Izobraževalni center Cene Štupar, poklic slaščičar, izdano leta 1997 in 1998.
gni-66688
Čalić Aleksandra, Pot na Fužine 43,
Ljubljana, indeks, št. 41942017, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gne-66842
Čebulj Boris, Suhadole 8, Komenda,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole za
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1990 in
1992. gni-66588
Čokl Nežika, Vršna vas 7, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske in gospodinjske šole Šentjur pri Celju.
gnl-66564
Čoš Mateja, Turnherjeva 19, Višnja Gora, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano
leta 1990, izdano na ime Kočar Mateja.
gnq-66380
Darmanović Jasna, Bratovševa ploščad
26, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole v Domžalah, izdano leta
1999. gnj-66562
Davidovski Violeta, Goriška 63, Velenje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje trgovske šole Celje, izdano leta 1993, 1994 in
1995. gnd-66468
Debeljak Boris, Sojerjeva ulica 32, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milan Mravlje v Ljubljani, izdano leta 1986.
gnm-66884
Dermastja Alenka Damijana, Kozakova
ulica 55, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta
1986, izdano na ime Frantar Alenka Damijana. gnj-66862
Dobravec Metod, Grad 3, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika Srednje elektro, strojne šole Kranj. gnk-66640
Dolenc Sandi, Spodnja Polskava 245,
Pragersko, spričevalo o končani OŠ Antona
Ingoliča Spodnja Polskava, izdano leta
1999. m-1714
Doler Simona, Šmartno 222, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Šmartno.
gnr-66629
Dolinar Andrej, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gns-66253
Dormiš Mitja, Na zelenici 5/c, Vrhnika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnm-66684
Dormiš Mitja, Na zelenici 5/c, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Vrhnika, izdano leta 1995. gnn-66683
Dragaš Ljilja, Župančičeva ulica 3, Kamnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra
strokovnih šol in osebnih storitev, izdano
leta 1992, 1993 in 1994. gnu-66951
Dulič Sanel, Vojkova 7, Sežana, spričevalo 2. letnika Srednje šole Srečka Kosovela Sežana, ekonomski tehnik, izdano 9. 7.
2000. gng-66590
Fajtar Natalija, Zg. Sorica 44, Sorica,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 120/93
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in spričevalo 4. letnika PTT srednješolskega centra,, izdano leta 1993. gno-66807
Filak Darja, Griblje 83, Gradac, spričevalo o končani OŠ Loka Črnomelj, izdano
13. 6. 1997. gnv-66800
Filipovič Rudolf, Petišovska 17, Lendava – Lendva, spričevalo Šole za voznike –
oddelek Lendava, št. IV/2113. gnh-66443
Flajs Janez, Pobrežje 88, Videm pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Poklicne strojne, kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1981. m-1721
Fon Simona, Jakčeva ulica 32, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1996. gng-66365
Fugina Simon, Reška 11, Kočevje, letno spričevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta 1998, št. osebnega lista 488.
gnm-66659
Gaberc Ingrid, Istrski odred 11, Portorož – Portorose, spričevalo 4. letnika Srednje upravno administrativne šole Koper, izdano leta 1976, izdano na ime Flis Ingrid.
gnk-66286
Gabrovšek Boštjan, Za hribom 2, Trzin,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnk-66611
Gartner Katja, Goričica pri Ihanu 29,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2000.
gnp-66735
Gerzetič Jožica, Jerneja vas 18, Črnomelj, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Novo
mesto. gnu-66376
Goličnik Boštjan, Pameče 99/a, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol Velenje. gnj-66262
Gomilšček Nataša, Smast 38, Kobarid,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Nova Gorica, izdano leta 1999.
gns-66878
Gorenc Dejan, Scopolijeva 168, Ljubljana, indeks, št. 41043853, izdala Univerza
v Mariboru. gng-66265
Gorenc Vanja, Sela 18, Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 1994. gnf-66641
Gorenšek Matevž, Zatišje 2/a, Portorož
– Portorose, indeks, št. 41980222, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnf-66441
Gorza Jože, Vučka Gomila 129, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil, št. MS 81/D4.
m-1734
Gracar Marko, Brezje 5, Gabrovka, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gny-66497
Grafenauer Živa, Fram 97 a, Fram, indeks, št. 61154049, Pedagoška fakulteta
Maribor. m-1697
Grah Davor, Stara ulica 3, Murska Sobota, letno spričevalo 1. letnika Srednje policijske šole Ljubljana, izdano leta 1998.
gnm-66809
Gregorič Natalija, Prežihova 6, Ljubljana, zaključno spričevalo in indeks Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano
leta 1986. gnj-66541
Grilec Rok, Pot na Fužine 37, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1999. gnz-66621
Grofelnik Jana, Študljanska cesta 6,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Trgov-

Št.

ske akademije v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gnh-66414
Gumilar Nika, Petkovško nabrežje 57,
Ljubljana, indeks, št. 21015948, izdala
FDV v Ljubljani. gnk-66436
Guzelj Tjaša, Dolenja vas 50, Selca,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in upravno administrativne šole Kranj, izdano leta 1993. gnc-66373
Habjan Marija, Na kresu 24, Železniki,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-66613
Hamler Peter, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, indeks, št. 81550955,
izdala EPF Maribor. m-1722
Hentak Brigita, Trniče 19, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1991 in 1992. m-1723
Hodžić Elvisa, Preglov trg 6, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola.
gnh-66864
Horvatić Mojca, Pongrac 13, Griže,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Lava Celje, izdano leta 1994/95. gng-66940
Hostnik Marjan, Škovec 10, Velika Loka, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektro šole, izdano leta 1977 in 1978. gnm-66559
Hoti Bekim, Prvomajska ulica 10, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dr. Vita
Kraigherja, izdano leta 1997. gng-66965
Hribar Nataša, Kettejeva ulica 23,
Kamnik, indeks, št. 18960222, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnr-66229
Hudoba Josip, Marksova 26, Piran –
Pirano, diplomo št. II-611/322, izdala
Srednja tehniška šola Maršala Tita v Celju, dne 18. 6. 1987, gradbeniška usmeritev, gradbinec 2. gny-66622
Hvalec Andrej, Zgornji Leskovec 113,
Zgornji Leskovec, spričevalo o končani
OŠ Videm pri Ptuju, izdano leta 1963.
gnq-66305
Ibrišimović Adnan, Stara cesta 21,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole, izdano leta 1999.
gnq-66930
Ilić Goran, Čopičeva ulica 3, Idrija,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnh-66239
Ivančič Gregor, Plavje 87/a, Škofije,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pomorske šole Portorož, izdano leta 2000 in
2001. gny-66322
Jakšić Suzana, Prištinska ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Božidar Jakac, izdano leta 1996. gnp-66481
Jazbinšek Gregor, Cesta Miloša Zidanška 8, Šentjur, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje – elektrotehnik, izdano leta 1998. gnb-66445
Jelenković Lana, Il. Pohorskega bataljona 87, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Gimnmazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnl-66910
Jeraj Maša, Slamnikarska 4, Mengeš,
maturitetno spričevalo Srednješolskega
centra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdal
RIC, izdano leta 1998. gnm-66784
Jerič Damijan, Splitska 6, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Rudarskega šol-
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skega centra v Velenju – tehniško elektro
šola, izdano leta 1981. gnm-66759
Jeriha Špela, Polje cesta 30/20, Ljubljana-Polje, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnt-66377
Jermančič Mitja, Pod vrtačo 20, Sevnica, spričevalo I.letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1998. gng-66290
Jukić Rifet, Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
gnm-66434
Jurkovič Emil, Vinski vrh 9, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo o zaključnem izpitu Kemijske tehnične šole v Rušah, izdano leta
1977. gnk-66786
Jurković Maja, Metleče 2, Šoštanj, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2000.
gnb-66395
Kač Urška, Zgornje Roje 21 b, Šempeter
v Savinjski dolini, indeks, št. 61122835, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-1684
Kajtazi Ana, Panonska ulica 2, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Martin Konšak,
izdano leta 1996. m-1732
Kalčič Iztok, Kočevska reka 54, Kočevje, spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnv-66575
Kažič Ivanka, Cankarjeva ulica 16, Dob,
spričevalo 3. letnika Srednje usnjarske šole
v Domažalah, izdano leta 1975, izdano na
ime Gerčar Ivanka. gnb-66270
Ketiš Janko, Zgornji Gasteraj 25, Jurovski Dol, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1704
Kirbiš Davorin, Ul. Planinčevih 38, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika Srednje elektro in računalniške šole v
Mariboru, izdano leta 2001. m-1735
Klavžer Igor, Pečice 10, Podsreda, spričevali I. in II.letnika Srednje živilske šole
Maribor-smer pek, izdani leta 1992 in
1993. m-1703
Klemen Miran, Črešnjevec ob Dravi 24,
Selnica ob Dravi, diplomo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1988. m-1700
Klemenčič Valerija, Trnje 13, Železniki,
spričevalo o končani OŠ Prešernove brigade, izdano leta 1988. gng-66565
Klobučar Barbara, Petrovičeva ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1998 in 1999. gnp-66456
Kmetec Ivan, Mejna ulica 53, Maribor,
zaključno spričevalo Delovodske strojne šole Maribor, izdano leta 1980. m-1710
Kmetec Ivan, Mejna ulica 53, Maribor,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole IKŠ Maribor, izdano leta 1958.
m-1709
Knez Roman, Stari Dvor 22, Laško, diplomo Srednje tehniške šole Celje – smer
finomehanik, izdana leta 1991. gnx-66602
Kolarić Božo, Dupleška cesta 353/a,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole v Mariboru, izdano leta 1977.
m-1737
Konig Bojan, Ljubljanska 88/a, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1989. m-1741
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Korunič Kristina, Črešnjevec 20, Slovenska Bistrica, indeks, št. 61176539, Pedagoška fakulteta Maribor. m-1692
Kovačevič Brin, Partizanska 63, Maribor, maturitetno spričevalo III. gimnazije, izdano leta 2000. m-1736
Kovačevič Marjeta, Cesta komandanta
Staneta 32, Medvode, spričevalo 3. letnika
Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano
leta 1980, izdano na ime Miklavčič Marjeta.
gnz-66196
Kovačevič Tina, Krčevinska 21, Maribor,
spričevalo 3.letnika, izdala IV.gimnazija Ruše, izdano leta 1999. m-1716
Kovačič Lidija, Podsreda 44, Podsreda,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Brežice, ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1997 in 1998.
gnj-66716
Kozic Damjan, Ivanjševci 5, Prosenjakovci – Partosfalva, maturitetno spričevalo
Gimnazije Murska Sobota. gni-66538
Krančan Miran, Žiče 87, Loče pri Poljčanah, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 2000.
gns-66528
Križnik Andreja, Zg. Selca 9, Ponikva,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje vrtnarsko, kmetijske in gospodinjske šole v Celjus, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gne-66467
Kumše Maja, Glinškova ploščad 7, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1995 in 1996.
gnr-66879
Kutić Aleksandar, Ljubljanska cesta 4/c,
Grosuplje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Trgovske akademije, izdano leta 1995,
1996 in 1997. gnt-66702
Ložar Primož, Golniška cesta 60, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika SLŠ Škofja Loka,
izdano leta 1993 in 1994. gne-66592
Luin Denis, Švabičeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje železniške šole v Ljubljani, izdano leta 1990. gnw-66274
Lutovac Marko, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2000. gnl-66935
Macura Tamara, Pod vrbami 32, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnp-66531
Maček Bojan, Koroški Celovec 19, Ravne na Koroškem, spričevalo I.letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1997/98.
m-1702
Majc Leonida, Prelogova ulica 11, Maribor, spričevalo 2.letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1997. m-1688
Malalan Blaž, Pševska cesta 4, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole v Celju – zlatar, izdano leta 1997.
gnj-66387
Malavašič Petra, Pod gozdom 12, Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v Sevnici, izdano leta 1990/91,
izdano
na
ime
Markovič
Petra.
gno-66707
Mali Aleš, Cesta talcev 8/a, Jesenice,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro in
strojne šole v Kranju, izdano leta 1996 in
1998. gnb-66695
Markelc Bojan, Vrečarjeva ulica 57, Škofljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2000. gnc-66869
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Marn Anže, Tomačevo 21, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
2000. gnf-66866
Maver Milka, Češnjice 19, Zagradec,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole
Brežice, izdano leta 1981, 1982 in 1983,
izdano na ime Mrvar Milka. gne-66771
Medja Darko, Pri cerkvi 16, Struge, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnb-66620
Meglič Barbara, Šercerjeva 30, Radovljica, obvestilo o uspehu na maturi SEŠ Ljubljana, izdano 27. 7. 1998. gnw-66799
Milat Boštjan, Sedlarjevo 11, Buče, spričevalo 2. letnika Trgovske šole Celje, izdano leta 2001. gnq-66330
Milek Vesna, Sp. Rudnik II/1, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 2001. gnp-66706
Missia Dragica, Pri šoli 7, Pernica, spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 2000. m-1738
Mišmaš Simon, Kal 29, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Ljubljana, št. 354, izdano v Ivančni Gorici 27. 6. 1997. gnl-66960
Mitrović Janko, Podmolnik, V Karlovce
33/a, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta
2000. gnr-66279
Mlakar Marija, Iga vas 34/a, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1992
in 1993. gnp-66406
Mlinar Boštjan, Srednja vas pri Polhovem gradcu 23/a1, Polhov Gradec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1999. gnz-66696
Mogolič Helena, Pot v hribec 11, Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Ljubljani, izdana leta 1990.
gnl-66885
Momčilović Tamara, Majaronova 18,
Ljubljana, obvestilo o uspehu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, šolsko
leto 1995/96. gnn-66758
Mrak Mojca, Škofjeloška 38, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole STOGŠ.
gnp-66806
Nekrep Janja, Drankovec 32, Jakobski
Dol, spričevalo 3.letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2000. m-1689
Nežmah Suzana, Ul. bratov Učakar 72,
Ljubljana, potrdilo o zaključenem šolanju
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1995.
gne-66242
Omahna Valerija, Prevoje pri Šentvidu
9, Lukovica, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole v Ljubljani, izdano leta 1990,
izdano na ime Kovačič Valerija.
gnn-66858
Omerzel Boris, Sovretova ul. 54, Krško,
spričevalo 4. letnika Srednje tehniške in papirne šole, izdano leta 1981. gnb-66345
Ovčar Karmen, Jenkova ulica 3, Kranj,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Kranju leto izdaje Robič Karmen. gnw-66403
Ovijač Snežana, Ulica Rozke Usenik 5,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1988, na ime Lonjak
Snežana. gnh-66618

Ovniček Tadeja, Srednje Bitnje 1/a, Žabnica, indeks, št. 30011727, izdsala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnf-66795
Pajk Milan, Luče 37/a, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro
šole v Kranju, izdano leta 1978. gnc-66569
Pajsar Marjeta, Sinja Gorica 36, Vrhnika, diplomo Srenje kovinarske in usnjarske
šole v Domžalah, izdana leta 1986, na ime
Sajovic Marjeta. gnj-66437
Pavliha Simon, Novo polje cesta XVI /
5a, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Tehniške strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1981. gng-66440
Pečnik Vanja, Ulica bratov Milavcev 87,
Brežice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Brežice, izdano leta 1989
in 1990. gns-66803
Pelc Matej, Robičeva 22, Limbuš, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1999. m-1711
Pernovšek Mitja, Ribniki 30, Sevnica,
diplomo Srednje šole Krško, izdana 1990.
gnv-66300
Pesan Marjan, Miševa 5, Medvode, diplomo št. 563, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, dne
25. 6. 1987. gng-66865
Petrovič Dušan, Trg 19, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 1981.
gnb-66520
Pilih Karmen, Poštna ulica 6, Vrhnika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljaini, izdano leta 1992, 1993
in 1994. gnu-66526
Pivec Mirko, Vranjin vrh 86, Sladki Vrh,
diplomo I.gimnazije Maribor, izdano leta
1977. m-1698
Podgornik Goran, Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Riharda Jakopiča, izdano leta 1998.
gnb-66970
Polanec Marko, Pot k ribniku 13, Rogatec, zaključno spričevalo SKSMŠ Štore,
št. 931. gnu-66401
Polc Nevenka, Hotinjska c. 81, Orehova vas, spričevalo 3.letnika Srednje kovinarske strojne šole TAM Maribor, izdano
leta 1984. m-1717
Potočnik Tadej, Ilije Gregoriča 16, Krško, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Brežice, smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 1994 in 1995.
gnk-66886
Prača Dalibor, IX. korpus 26, Izola –
Isola, letno spričevalo Srednje policijske šole, izdano leta 1994. gnn-66808
Praprotnik Nina, Tržaška cesta 6, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2000 in 2001.
gnx-66173
Prašnikar Janez, Čebulovna 9, Moravče, spričevalo 2. letnika Gimnazije Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 1997.
gnd-66543
Premerl Renato, Glina 7, Nova Vas, spričevalo 1. in 2. letnika Vrtnarske šole v Celju, izdano leta 1998 in 1999. gnv-66275
Puc Jurij, Aškerčeva cesta 15, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1999. gno-66607
Pucelj Polonca, Rakitnica 65/a, Dolenja
vas, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
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zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in
1998. gns-66678
Purger Mateja, Polje 12, Bohinjska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta 1990
in 1991. gnn-66287
Pustavrh Robert, MDB 15, Leskovec pri
Krškem, zaključno spričevalo Srednje šole
Krško, izdano leta 1981. gnp-66560
Pušnik Mirko, Spodnja Ložnica 36, Zgornja Ložnica, spričevala 1., 2. in 3.letnika,
SKSMŠ Maribor, izdana leta 1990/91,
1991/92 in 1992/93. m-1713
Radovan Alojz, Dolno mokro polje 33,
Šentjernej, zaključno spričevalo Šolskega
centra za kovinsko stroko Novo mesto,
št. 53/75, izdano leta 1975. gne-66342
Recek Darko, Sveti Jurij 98, Rogašovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1992.
gnu-66301
Resnik Andrej, Nedeljska vas 4, Kranj,
spričevalo Srednje mlekarske in kmetijske
šole Kranj, poklic mlekar, izdano leta
1995/96. gnf-66591
Rikić Ljiljana, Cesta v Pečale 44, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995 in 1996. gno-66682
Rojko Ksenija, Ob železnici 4, Pragersko, zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem-smer turistični tehnik,
izdano leta 1996. m-1681
Rokvić Ana, Kresetova ulica 2, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2000 in 2001. gnp-66931
Roland Ivona, Frankolovska 7, Maribor,
spričevali III. in IV.letnika Srednje trgovske
šole-smer aranžerski tehnik, izdano leta
2000. m-1701
Rotar Diana, Špelina ulica 11, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta 1990.
m-1726
Roter Jasmina, Rakovlje 49, Braslovče,
maturitetno spričevalo Gimnzije Celje – center, izdano leta 2000. gnk-66836
Rovanšek Janja, Šentvid pri Stični 19,
Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1995/96. gnp-66681
Rozman Igor, Golnik 75, Golnik, spričevalo 1.letnika Srednje trgovske šole Kranj,
izdano leta 1998/99. gnz-66321
Rožič Vera, Nova loka 22, Črnomelj,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije
pedagoške smeri Ljubljana, izdano leta
1972, 1973, 1974 in 1975, izdano na ime
Golouh Vera. gnm-66834
Rožmarin Hermina, Markovci 28, Markovci, spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole v
Celju. gnv-66625
Sakelšek Darja, C. Miloša Zidanška 9,
Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvenega šolskega centra, št. 26, izdano leta 1982. gnm-66284
Savić Milenko, Brodarjev trg 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2. letnika Gradbenega inštituta ZRMK
Ljubljana, izdano leta 1999. gnq-66230
Schlegel Aleksander, Idrijska 3, Ajdovščina, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola, gostinski tehnik. gnd-66593

Št.

Sedmak Matjaž, Srebrničeva 42, Anhovo, spričevalo 2.letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano
leta 1992/93. gnm-66309
Seger Aleksandra, Hraše 10, Lesce,
spričevalo 7. in 8. razreda izdano pri Ljudski univerzi Radovljica. gno-66582
Sekolonik Gašper, Podjunska 17, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000. gng-66915
Serec Milena, Kuštanonci 45, Mačkovci, spričevalo 3. letnika SŠGT Radenci.
gnn-66583
Sila Milena, Tavčarjeva 9, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1983, izdano na ime Kogovšek Milena. gnv-66550
Silić Saša, Lesjakova 61, Limbuš, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1994. m-1724
Simnovec Špela, Beleharjeva 31, Šenčur, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnr-66654
Skledar Sabina, Dolnji Slaveči 151,
Grad, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 1993. gnd-66293
Slatinek Helena, Pavčkova 12, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano na ime Kobold
Helena. gnq-66630
Slavic Zdenka, Markovičeva 15, Maribor, letno spričevalo in obvestilo o uspehu
Upravno administrativne šole, šolsko leto
1980/81 in 1981/1982. gnw-66474
Slemenšek Boža, Radegunda 47, Mozirje, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole
za gospodinjske storitve Velenje, izdano leta 1995 in 1996. gnj-66912
Slemenšek Klemen, Šmartno ob Paki
119/a, Šmartno ob Paki, spričevalo 2. letnika Splošne Gimnazije Velenje, izdano leta
2000/2001. gnt-66577
Smrdel Jana, Vilharjeva 21, Pivka, spričevalo o končani OŠ bratov Vodopivec Pivka, izdano leta 1991. gns-66578
Souidi Samia, Partizanska 17, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Vodmat
Ljubljana. gne-66392
Sovar Dražen, G. Glogovnica 125,
43260 Križevci, Hrvaška, diplomo Srednje
gostinske šole Izola. gnq-66880
Srtle Aleš, Iška loka 66, Ig, spričevalo 4.
letnika Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1998. gnt-66677
Starčević Marija, Kovinarska cesta 7,
Kamnik, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Šolskega centra Rudolf Maister v Kamniku,
izdano leta 1985 do 1989. gnj-66612
Stare Katja, Dragočajna 10/b, Smlednik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2001. gnq-66805
Stijelja Osman Sanela, Ferarrska
17/b, Koper – Capodistria, spričevalo
4. letnika Ekonomske šole v Radovljici.
gns-66278
Stijelja Osman Sanela, Ferarrska 17, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Radovljici. gnn-66283
Stijelja Osmani Sanela, Ferarrska 17,
Koper – Capodistria, zaključno spričevalo
Ekonomske šole, šolsko leto 90/91.
gnf-66316
Strelec Andrej, Jastrebci 42 a, Kog, spričevalo 3.letnika SERŠ v Mariboru, izdano
leta 2000. m-1706
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Stušek Aleksandra, Bratovševa ploščad
9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer
turistični tehnik, izdano leta 1998.
gni-66913
Sušnik Uroš, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-66599
Svenšek Jožica, Vrazov trg 2, Ptuj, spričevalo 2. letnika Trgovske šole Ptuj, izdano
leta 2001. m-1730
Šabec Dragica, Trnje 63, Pivka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske in
ekonomske šole Nova Gorica, izdano
28. 6. 1983. gng-66615
Šamšal Dimitrij, Ukmarjeva 4, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. letnika Srednje
šole in gimnazije Piran, izdano leta 1996.
gnq-66905
Šamšal Dimitrij, Ukmarjeva 4, Portorož
– Portorose, spričevalo 4. letnika Srednje
šole in gimnazije Piran, izdano leta 1997.
gnp-66906
Šantl Nadja, Bele vode 1, Šoštanj, spričevalo 2. letnika SFTSP šola Celje, izdano
leta 1997. gng-66465
Škerjanec Darja, Preglov trg 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administartivne šole v Ljubljani, izdano leta
1989. gnr-66479
Škof Blaž, Levičnikova ulica 18, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole, program zidar, izdano leta 1997. gnw-66649
Škoviček Žiga, Rozmanova 54, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 1997 in 1998.
gnv-66875
Škrinar Darijan, Vreskovo 83/c, Trbovlje, diplomo št. 250/II KS-209, izdala SŠ
kovinsko strojne usmeritve Miha Marinko v
Trbovljah dne 26. 6. 1997. gnd-66797
Šlamberger Daniel, Skorba 36/c, Hajdina, letno spričevalo Srednje šole za gostinstvo Maribor, izdano leta 1994. gnf-66291
Šobar Nana, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani – dvojnik, izdano
leta 1991. gnd-66843
Šobar Vanja, Železničarska cesta 19, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje družboslovne in naravoslovne šole v Črnomlju, izdano leta 1992. gnf-66366
Špelec Mihael, Ul.proletarske brigade
59, Maribor, spričevalo 4.letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1997. m-1707
Šušteršič Alenka, Kogojeva 8, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1990 in 1991. gnx-66923
Tilinger Podobnik Anita, Mlakarjeva 13,
Kranj, spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
1980 in 1981. gnz-66271
Tomaževič Tanja, Gunceljska cesta 31,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi izdala Gimnazija Šentvid, leta 2000.
gnq-66755
Tomc Mojca, Rova 48, Radomlje, spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol Domžale – galanterijska šola, izdano leta 1982.
gnp-66360
Trček Ciril, Njegoševa cesta 6, Ljubljana, indeks, št. 806, indeks podiplomskega

Stran

5698 / Št. 74 / 21. 9. 2001

študija, izdala Medicinska fakulteta leto izdaje 1991/92. gnj-66637
Tulj Irena, Cesta v Pretržje 8, Rakek,
obvestilo o uspehu pri maturi izdala Srednje
kemijska šola v Ljubljani, leta 1998.
gnm-66409
Turnšek Tadej, Rusjanov trg 10, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1998. gnx-66723
Unić Damir, Slomškova ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in strokovne šole, izdano leta 1999. gne-66892
Unuk Danijela, Moše Pijade 26, Maribor, letni spričevali III. in IV.letnika Srednje
trgovske šole-smer upravni tehnik, izdani leta 1996 in 1997. m-1694
Varkaš Mario, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika PTT srednješolski center v Ljubljani, izdano leta 1993. gnz-66246
Velagić Selvina, Cesta v Zgornji log 24,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnz-66521
Vencelj Iris, Jamska ulica 5, Mirna, indeks, št. Družboslovna in ekonomska šola
srednja šola Novo mesto – smer ekonomski tehnik. gnp-66606
Vidaković Anđelina, Flandrova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1999. gnu-66876
Vovk Marko, Ustje 39/d, Ajdovščina,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole. gny-66501
Vozel Sašo, Selo 8, Žirovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole
v Škofji Loki, izdano leta 1996. gnv-66425
Vrtačnik Dejan, Soteska 113, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2001. gns-66932
Vrtačnik Nina, Puhova 13, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Milana
Šušteršiča v Ljubljani. gno-66857
Zagožen Jelka, Bočna 99, Gornji grad,
indeks in diplomo Centra strokovnih šol v
Velenju, izdana leta 1985, na ime Jašinsky
Jelka. gnr-66679
Zahar Jasna, Dekani 287, Dekani, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper. gnf-66666
Zajc Miha, Ul. bratov Babnik 26, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega centra za
pošto in telekomunikacije v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnt-66902
Zorman Ada, Podlubnik 176, Škofja Loka, spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1994. gnn-66508
Zorman Ada, Podlubnik 176, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1994.
gnm-66509
Zupančič Ervin, Pariške komune 28, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu STSMŠ
Maribor, izdano leta 1991. m-1695
Žakelj David, Medvedje Brdo 12, Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gne-66442
Žganec Brigita, Rusjanov trg 1, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta 1980,
izdano na ime Stopinšek Brigita. gnj-66587
Žibret Ksenija, Ipavčeva 24, Celje, spričevali III. in IV. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdani leta 1997 in
1998. m-1691
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Židan Marjana, Topniška ulica 45, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šole za
prodajalce, izdano leta 1980, 1981 in
1982, izdano na ime Šalamija Marjana.
gnb-66845
Žunko Natalija, Aškerčeva 5, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano leta 2001. m-1739

Ostali preklici
ADRIA CONTROL d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper – Capodistria, vpisni list
za čoln, št. 01/03-1046/99, izdala URSP
dne 17. 9. 1999, za čoln z reg. oznako
PI-1138. gnl-66810
Anderlič Matjaž, Kidričeva ulica 52/a,
Rogaška Slatina, licenco št. 609470, izdana 27. 11. 1997. gnq-66655
AVTO KOČEVJE d.o.o., Kidričeva 6/a,
Kočevje, certifikat št. 009212 za prevoz
nevarnih snovi, izdano 25. 1. 1997 na ime
Švab Anton, Kidričeva 6, Kočevje.
gnj-66762
AVTO MOČNIK d.o.o., Britof 162,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1016860.
gnn-66833
AVTONISS d.o.o., Celovška 228, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1211149 za vozilo
Nissan almera 1,8. gnz-66871
BARTOG d.o.o., Obrtniška 18, Trebnje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1075036. gnp-66831
Belina Ines, Trubarjeva 34, Celje, delovno knjižico. gno-66357
Bilanče Tomaž, Brodarjev trg 15, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-66598
Bitenc Maja, Sostrska cesta 20/a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 26201986, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnc-66269
BKS – leasing d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1024385.
gnd-66701
Blaževič Edita, Sela 62, Dobova, študentsko izkaznico, št. 30011651, izdla
FKKT v Ljubljani. gnl-66235
Božič Darko, Loke 24, Izlake, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1057978. gnb-66749
Bračič Alenka, Antonova ulica 6, Vitanje, študentsko izkaznico, št. 27003391,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gno-66882
Brodar Branko, Zg. Hajdina 51, Hajdina, delovno knjižico. gnt-66627
Cergol Bavčar Ines, Cankarjeva 10,
Koper
–
Capodistria,
dovolilnico
št. 10886. gnu-66801
Černetič Irena, Rozmanova ulica 24,
Ilirska Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0187321.
gno-66232
De Faveri Claudio, Poljane 12, Pobegi, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1017730. gnl-66635
Dečman Kal, Čufarjeva 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnx-66748

Dedić Minela, Pot v Zeleni gaj 29, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani. gnh-66539
Dimnik Petra, Bizoviška cesta 51, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnw-66949
Dodić Silvana, Zelena ulica 15, Izola –
Isola, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1020414. gny-66397
Drovenik Sonja, Steletova 25, Kamnik,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 3202, izdano na ime Ravnikar Sonja.
gnw-66399
Držanić Franci, Ul.Veljka Vlahovića 73,
Maribor,
delovno
knjižico
reg.št. 16372/89, izdana v Mariboru.
m-1686
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1237949 za
vozilo Toyota RAV 4 2.0, reg. oznaka LJ
S7-52F. gny-66722
Fekonja Boštjan, Velika Nedelja 9, Velika Nedelja, delovno knjižico, št. 0232352.
gnt-66402
Fras Valentina, Za tremi ribniki 1, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18970109,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnu-66251
Frigelj Zlatko, Jesenice na Dolenjskem
17, Jesenice na Dolenjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1084662. gnc-66594
FRUCTAL D.D., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina, licenco št. 3065/43, izdano
18. 5. 1998 pri GZ RS za vozilo Mercedes
Benz z reg. oznako GO 18-23C in licenco
št. 113/9, izdano 2. 10. 1997 pri GZ RS
za vozila Mercedes Benz z reg. oznakami
GO J1-403, GO J1-407 in GO J1-414.
gnj-66570
FRUCTAL D.D., Tovarniška 7, Ajdovščina, licenco št. 3065/43, izdala GZ RS dne
18. 5. 1998 za vozilo TAM 130 T 11B z
reg. oznako GO J1-458, ZASTAVA 80.10N
z reg. oznako GO J1-427 in vozilo RENAULT TRAFIK T 6B3 z reg. oznako GO
J1-438. gnx-66773
Frumen Brigita, Lipovci 199, Beltinci, delovno knjižico, št. 52818, ser. št. 23243,
izdala UE Murska Sobota. gnr-66554
Furman Alojz, Ul. Toneta Melive 10, Slovenske Konjice, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0299772.
gnw-66824
Gerič Ignacij, Sečovlje 141, Sečovlje –
Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/1310304/00-99, VČ
6094/99. gnn-66908
Grašič Robert, Gozdna ulica 83, Hoče,
delovno knjižico, št. 7847/86, izdala UE
Maribor. m-1727
Gregorič Andrej, Gerbičeva 40, Cerknica, vozno karto, št. 001 0191, relacija Cerknica – Ljubljana, izdal Integral Cerknica.
gnv-66950
Habjan Damjan, Senožeti 78, Dol pri
Ljubljani, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0294586.
gnf-66841
Hafner Marija, Sv. duh 51, Škofja Loka,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1122056. gnv-66500
Hrvatin Kristjan, Korte 142, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 07200016, izdala
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Visoka
policijsko-varnostna
šola.
gnn-66608
Javno podjetje Komunala Cerknica
d.o.o., Notranjska cesta 44, Cerknica, licenco št. 0000414/21 za tovorno vozilo
TAM 170 T 14 z reg. oznako LJ S8-126.
gnw-66624
Jeraj Franc, Dolenje Ponikve 1, Trebnje,
delovno knjižico, reg. št. 11786, ser.
št. 381468,
izdana
28. 10. 1985.
gnp-66856
Jerše Viktor, Partizanska cesta 66, Dol pri
Hrastniku, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1027776. gnc-66194
Kamnik Roman, Pameče 131, Slovenj
Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 114269. gni-66263
Kmečka zadruga z.o.o. Brežice, Pod obzidjem 39, 8250 Brežice, preklicuje veljavnost kopiji licence št. 0001098/27, ki jo je
izdala GZS, dne 28. 1. 1998, in sicer za
vozilo TAM 190 T 15 B – z registrsko oznako KK 56-37 Z. Ob-55327
Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d.
preklicuje veljavnost kopije licence
št. 0001376/26, ki jo je dne 29. 5. 2001
izdala Gospodarska zbornica Slovenije za
vozilo znamke Iveco Eurocargo 130E18 z
registersko
številko
MS
E6-243.
Ob-55147.
Kokalj Jakob, Dragomelj 133, Domžale,
delovno knjižico. gni-66863
Kolednik Ivan, Vinogradniška 14, Radizel, Orehova vas, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0063516.
m-1712
Koleša Božo, Kidričeva cesta 21, Litija,
delovno knjižico. gnt-66552
Korsič Lovro, Ulica Ivana Regenta 8, Piran – Pirano, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1078110.
gnb-66595
Koter Andrija, Peršonova 18, Ptuj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0279039. m-1743
Kovačič Andreja, Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-66883
Kregar Mirko, Zgornje Stranje 47, Stahovica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1038838. gnb-66820
Kresal Roman, Ilovški štradon 63, Ljubljana, servisno knjižico za vozilo Hyundai
Atos 1.0 GLS, št. šasije KMHAC51GPWU083709. gnv-66475
Križan Marko, Selovec 60/a, Šentjanž
pri Dravogradu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1040135.
gnk-66686
Krnc Martina, Predole 10, Grosuplje, delovno knjižico. gnx-66798
Kukovec Mojca, Kebetova ul. 18, Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A CBOAOF. gnn-66258
Kumalić Alma, CKO 14, Senovo, delovno knjižico, št. 21048, izdala UE Krško.
gnx-66898
Kunc Stanislava, Begunje 9/a, Begunje
na Gorenjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1026731.
gnn-66308
Lajovic Neva, Hotovlja 60, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 18980390, izdala
Filozofska fakulteta. gnc-66644
Latić Edin, Videm 58, Grosuplje, delovno knjižico. gnr-66904

Št.

Linec Albina, Stantetova 22, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1042849. gnq-66830
Lodrant Sabina, Na produ 28, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 41970025, izdala
Medicinska fakulteta. gnb-66870
Luthar Jani, Ul. Koroškega bataljona 11,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1034963.
gny-66672
Magdič Vida, Nedelica 143, Lendava –
Lendva,
študentsko
izkaznico,
št. 06200055, izdala Visoka šola za socialno delo v Ljubljani. gnd-66268
Malačič Bojan, Lončarovci 37, Križevci,
original
licenco,
št. 003115/3263-LM46/1997,
izdana
21. 11. 1997. gnx-66498
Malbašič Uroš, Dolenjska cesta 54,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 16224,
izdala FDV v Ljubljani. gnx-66623
Marela Francka, Križevska vas 9, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnl-66535
MARK MOBIL D.O.O., Šuceva 17,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1056658 za vozilo Renault
Twingo
1.2,
št.
šasije
VF1C066M518794781. gnk-66561
Markovič Alojz, Glogovica 13/a, Šentvid
pri Stični, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0185945.
gnf-66691
Medved Janja, Zg. Jablane 10, Cirkovce, delovno knjižico. gne-66292
Menhard Andrej, Tiha ulica 10, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1096725. gnc-66894
Merela Aleksandra, Lončarska steza 6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 01097335, izdala Pedagoška fakulteta.
gnc-66844
Miklavčič Martin, K. O. Grad in Poljane
6/a,
Primskovo,
delovno
knjižico.
gni-66663
Mikolič Stanislav, Petelinjek 16, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 310363,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-66433
Miljetovič Valentina, Pod lipami 8, Celje,
delovno knjižico. gnd-66718
Modic Alojz, Volčje 16, Nova Vas, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1011798. gnr-66804
Modic Urban, Rožna dolina cesta XI/12,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 25005711, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnm-66859
Movrin Karel, Želežniška 3, Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0054102. gnk-66236
Mrak Janez, Marušičeva 31, Koper –
Capodistria,
vpisni
list
za
čoln,
št. 02/03-4058/97 izdan 1. 7. 1997 za
čoln z reg. oznako KP 3727. gnt-66802
Nemax d.o.o., Pameče 131, Slovenj
Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1040603. gnh-66314
Niko transport, d.o.o., Perovo 26,
Kamnik, preklicuje CEMT dovolilnico
št. 0478 (191/CE), delilec: Gospodarska
zbornica Slovenije, lastnik: Niko Transport
d.o.o., Perovo 26, 1240 Kamnik.
Ob-55115
Nikolič Goran, Prisoje 8, Koper – Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični

74 / 21. 9. 2001 / Stran 5699
brezhibnosti vozila, št. A 1034275.
gne-66317
Obradović Željko, Andreja Kumarja 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-66410
Ogrinc Branko, Grahovo 56, Grahovo,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1040811. gny-66676
Okorn Andrej, Suha 19, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 71940445, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnn-66933
Osmankić Kasim, Kidričeva 24, Dob, potrdilo o opravljenem usposabljanju , izdal
IVIS d.o.o. Trzin – izobaraževanje in usposabljanje. gne-66167
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0272176.
gno-66907
Parovel Tomaž, Prisoje 6, Koper – Capodistria,
študentsko
izkaznico,
št. 28010064, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani. gnn-66483
Plesec Franc, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-66386
Počinka Ljiljana, Cesta komandanta Staneta 15, Litija, delovno knjižico, serija D
št.219017, registrska št. 22836, izdala UE
Novo mesto. gnr-66537
Pogačnik Lea, Cesta 1. maja 10, Kranj,
delovno knjižico. gnw-66574
Prevec Anton, Ul. 9. junija 21, Ljubljana,
vozno karto, št. 515 s 100% popustom, izdal LPP. gnk-66911
Pušnar Martin, Kojsko 5, Kojsko, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0181581. gnr-66604
Rakovec Klara, Trubarjeva 52, Piran –
Pirano, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1089805. gni-66638
Rampre Irena, Celjska 62, Rogaška Slatina, delovno knjižico, izdala SO Šmarje pri
Jelšah na ime Drofenik Irena. gng-66665
Reven Peter, Kopačnica 6, Gorenja vas,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0124763. gnv-66375
Rozman Anton, Loka 3, Tržič, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1024382. gnj-66887
Rozman Silvester, Zbelovska gora 7, Loče pri Poljčanah, delovno knjižico.
gno-66557
Rožac Aleš, Ljubljanska 7, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnh-66639
Rožanec Maja, Ferda Bidovca 4, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 01098064,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gni-66238
Sarajkič Murovala, C. C.Tavčarja 10, Jesenice, delovno knjižico, izdala Občina Jesenice. gnc-66294
Savski Marjan, Goriška ul. 17/b, Maribor, licenco brez vpisanih pod. o vozilu,
št. 005992/6533-LM 74/1998, ser. št.
OZS 0006489 in licenco za vozilo Steyr
1291 330 S 37 reg. št. MB 52-36J.
gnh-66364
Seles Marija Zofija, Veselova 10, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1205/00. gnw-66374
Simčič Martin, Štihova 8, Postojna, študentsko izkaznico, št. 64980144, izdala
FE. gnx-66873
SKAT trgovina d.o.o., Industrijska cesta
2/e, Izola – Isola, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008379
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za vozilo Seat Inca 1,4, kamionet – furgon,
št. šasije VSSZZZ9KZWRO19235, reg. oznaka KP 34-91A. gnc-66769
Smrekar Kristina, Rožna dolina cesta
XXI/3B, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1043025.
gnm-66384
Smrkolj Franc, Vrh pri Mlinšah 3, Izlake,
delovno knjižico. gnz-66896
Srečko Rudolf, Klopčičeva 4, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1026549. gnn-66558
Šanjič Viljem, Ravne 4, Tržič, delovno
knjižico. gns-66553
Škaler Dejan, Škalerjeva 17, Brežice,
certifikat, št. 010873, za prevoz nevarnih
snovi, izdano dne 19. 9. 1997. gnr-66454
Škorjanc Sabina, Poljanska 26, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnl-66860
Šmid Tanja, Zoisova 2, Celje, študentsko izkaznico, št. 06200024, izdala Visoka šola za socilano delo v Ljubljani.
gnr-66854
Šprogar Rok, Kot 2/a, Semič, študentsko izkaznico, št. 19341978. gnz-66921
Štante Natalija, Pot v Lešje 8, Vojnik,
delovno knjižico. gne-66542
Štrjhar Ema, Tučna 1, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19343352, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnt-66227
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Šturm Janez, Vizore 6/c, Nova Cerkev,
delovno knjižico. gnx-66323
Švegl Drago, Zgornje Pirniče 83/c,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 2013133.
gnd-66572
Tavčar Barbara, Triglavska ulica 31, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 01097202, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gns-66853
Ternar Jože, Kajuhova ul. 10, Murska
Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0056087. gnj-66687
Topole Gregor, Nova ulica 12, Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1040963. gnd-66868
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, licenco, št. 0000289/19 za vozilo z
reg. št. KK – 22-25K, KK – 80-18H, KK –
M5-078 in KK – N3-692. gnj-66837
Trost Milan, Herbesteinova 14, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1033321. gnn-66233
Veber Vladimir, Tolsti vrh 129, Ravne na
Koroškem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1051252. gnl-66285
Videčnik Miloš, Toneta Meline 10, Slovenske Konjice, delovno knjižico, reg.
št. 12823, ser. št. 0070525. gnb-66320
Vrabec Sandi, Volčji grad 45, Komen,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center Nova
Gorica. gnh-66264

ZAJŠEK MARJAN s.p., Vodruž 3/a,
Šentjur,
licenco,
št. 003108/3320-ZR62/1997 za vozilo
Mercedes – Benz 1735 LS, reg. št. CE
55-63T. gng-66840
Zelko Marjan, Prigorica 13, Dolenja vas,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1072893. gnq-66705
Zidar Alojz, Dol pri Ljubljani 10, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-66968
Zupan Jakob, Na Korošici 2, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu za
kategorijo B dne 14. 9. 2001, pod reg.
št. 0186940, izdal Izpitni center Ljubljana.
gnf-66391
Zupančič Lidija, Ljubljanska cesta 46/a,
Grosuplje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1043167.
gnx-66348
Železnikar Ivan Dušan, Dolenjska cesta
58, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-66881
Žerovec Mojca, Ziherlova ulica 39, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21015255,
izdala FDV v Ljubljani. gnt-66777
Žlabornik Danijel, Stari trg 28, Velenje,
delovno knjižico. gnx-66448
Žlabornik Vlasta, Stari trg 28, Velenje,
delovno knjižico. gnw-66449
Županec Rajko, Cankarjeva 3, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico, št. 24057, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnl-66335
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