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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

Ob-57701

Razveljavitev postopka

Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji – DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
razveljavlja postopek javnega razpisa za
oddajo naročila blaga po odprtem postop-
ku za Priključek Razdrto; notranja oprema
CP Razdrto, objavljen v Ur. l. RS, št.
28-29 z dne 20. 4. 2001, Ob-47267,
zaradi spremembe v načinu pobiranja ce-
stnine. Začeti postopek zbiranja ponudb
je preklican.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Podaljšanje roka

Št. 35101/16/2001 Ob-57714

V Uradnem listu RS, št. 78 z dne 5.
10. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za izvedbo GOI del ter zu-
nanje ureditve Osnovne šole s telovadni-
co v Debru pri Laškem (Ob-56070).

Skladno s 25. členom ZJN - 1 (Ur. l.
RS, št. 39/00), podaljšujemo rok za pre-
dložitev ponudb in datum odpiranja po-
nudb na 22. 11. 2001. Kraj in ura pre-
dložitve in odpiranja ostaneta nespreme-
njena.

Občina Laško

Popravek

Ob-57733
V javnem razpisu za dobavo SV oddajni-

ka moči 15 kW za OC Murska Sobota, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 83-84 z
dne 26. 10. 2001, Ob-57114, št.
196/2001, se 8. (a) in 9. točka popravita in
se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
14. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 12. 2001 ob 9. uri.

JZ RTV Slovenija

Popravek

Ob-57734
V javnem razpisu za dobavo videopro-

jektorja za prednjo in zadnjo projekcijo v TV
studiu - 1 kos, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001, Ob-56826,
št. 201/2001, se 8. (a) in 9. točka spreme-
nita in se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 12. 2001.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2001 ob 12. uri.

JZ RTV Slovenija

Popravek

Ob-57517
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo živil,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82 z
dne 19. 10. 2001, Ob-56753, se pri 7.(c)
točki popravi številka žiro računa, tako da
se pravilno glasi: 50104-603-52464.

Osnovna šola Hinka Smrekarja,
Ljubljana

Št. 671/2001-3 Ob-57472
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – ekstra lahko, 450.000 litrov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002 –
31. 12. 2002.

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava – referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR:
52400-603-30549, davčna št.:
30910854, s sklicem: 00-112000, namen
nakazila: razpisna dokumentacija. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pri tem je potrebno predložiti do-
kazilo o vplačilu (vsebovati mora polni na-
slov in davčno številko plačnika) ter potrdilo
o registraciji, če ste zavezanec za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, ad-
ministracija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 11. 2001 ob 12. uri, v Zavodu,
konferenčna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni od 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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjavo da ni izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na nestrokovnost,

– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira po-
oblaščeni Zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času, kvaliteti,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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do 31. 12. 2001, ponudniki bodo obve-
ščeni s pisnim sklepom do 28. 11. 2001 o
odločitvi.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 127 Ob-57548
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zbor-

nica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod
Ptuj.

2. Naslov naročnika: Ormoška c. 28,
2250 Ptuj, tel. 02/74-93-610, faks
02/74-93-620.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za analizo svežega in konzerviranega
mleka FOSS.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda v celoti.

4. Kraj dobave: Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: največ dva
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KGZS Zavod
Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj, Skaza Da-
niel, tel. 02/74-93-616.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa
do 15. 11. 2001 vsak delovnik od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj, v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – ponudba” oprema
laboratorija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 11. 2001 ob 13. uri v sobi direk-
torja zavoda Ptuj, Ormoška c. 28.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določilih zakona in
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Skaza Daniel, tel. 02/74-93-616,
041/63-97-62.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Št. 2/2001 Ob-57567
1. Naročnik: Srednja elektro-računalni-

ška šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Srednja elektro-ra-

čunalniška šola Maribor, Smetanova ul. 6,
2000 Maribor, tel. št. 234-19-23, faks
234-19-18, el. naslov:
sers@s-sers.mb.edus.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje, predvidena letna količi-
na 350.000 litrov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Srednja elektro-računal-
niška šola Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: tri leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Sred-
nje elektro-računalniške šole Maribor, kon-
taktna oseba Marija Janžek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV) na žiro račun naročnika št.:
51800-603-33829 .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. december
2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja elektro-računalniška
šola Maribor, Smetanova ul. 6, 2000 Mari-
bor, osebno ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. december 2001 ob 12. uri na se-
dežu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa, predplačila niso mož-
na.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 31. 12. 2001, predvideni datum odloči-
tve: do 15. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena, plačilni rok .

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Srednja elektro-računalniška šola
Maribor

Št. 47/3245/2001 Ob-57587
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-29.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava jeklenih konstrukcij za objekt
DV 2x110 kV Fala – Pekre.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva samo celovita ponudba.

4. Kraj dobave: DV 2x110 kV Fala –
Pekre (RTP Pekre).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 12.
2001 – 15. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električ-
ne energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Vertačnik Borut.

(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: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 6. 12. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko pla-
čilo po posameznih dobavah in montažah.

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 po-
godbo, v ponudbeni dokumentaciji mora bi-
ti predložena pogodba o skupni izvedbi na-
ročila, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (55%), plačilni pogoji (3%),
potrjene reference ponudnika (20%), potr-
jene reference proizvajalca (20%), ISO stan-
dard (2%). Merila so detajlno opisana v na-
vodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne
9. 2. 2001, Ob-43382.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 47/3245/2001 Ob-57588
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-29.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme DV, zaščitne vrvi z vgrajenim op-
tičnim kablom, spojne in obešalne opre-
me za objekt DV 2x110 kV Fala – Pekre.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval tri delne ponudbe, ki
bodo izdelane za celoten obseg posamez-
nega dela in sicer za naslednje dele: A) za
dobavo paličnih kompozitnih izolatorjev sku-
paj s pripadajočim obešalnim in spojnim ma-
terialom, B) za dobavo vodnikov Al/Fe
240/40, C) za dobavo OPWG z obesnim,
pritrdilnim in spojnim materialom.

4. Kraj dobave: DV 2x110 kV Fala –
Pekre (RTP Pekre).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 12.
2001 – 15. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električ-
ne energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Vertačnik Borut.

(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: 55.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2001 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 6. 12. 2001 ob 13. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

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 po-
godbo, v ponudbeni dokumentaciji mora bi-
ti predložena pogodba o skupni izvedbi na-
ročila, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), plačilni pogoji (3%),
potrjene reference ponudnika, za tovrstno
opremo na tovrstnih objektih (13%), potrje-
ne reference proizvajalca, za tovrstno opre-
mo na tovrstnih objektih (20%), ISO stan-
dard (4%). Merila so detajlno opisana v na-
vodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne
9. 2. 2001, Ob-43382.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 47/3245/2001 Ob-57589
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-29.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža optičnega kabelskega siste-
ma za objekt DV 2x110 kV Fala – Pekre.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva samo celovita ponudba.

4. Kraj dobave: DV 2x110 kV Fala –
Pekre (RTP Pekre).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 12.
2001 – 1. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električ-
ne energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Vertačnik Borut.

(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: 25.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 12. 2001 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 7. 12. 2001 ob 12. uri, v dvorani
D/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference izvajalca del (35%). Meri-
la so detajlno opisana v navodilih ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne
9. 2. 2001, Ob-43382.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 47/3245/2001 Ob-57590
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-29.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža telekomunikacijske opreme
za objekt DV 2x110 kV Fala – Pekre.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva samo celovita ponudba.

4. Kraj dobave: DV 2x110 kV Fala –
Pekre (RTP Pekre).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 12.
2001 – 15. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električ-
ne energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Vertačnik Borut.

(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: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 12. 2001 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 7. 12. 2001 ob 13. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

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 po-
godbo, v ponudbeni dokumentaciji mora bi-
ti predložena pogodba o skupni izvedbi na-
ročila, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), plačilni pogoji (5%),
potrjene reference ponudnika za dobavo to-

vrstne opreme na tovrstnih objektih (5%),
potrjene reference izvajalca za montažo to-
vrstne opreme na tovrstnih objektih (23%),
tehnične prednosti nad pogoji ustreznosti
(7%). Merila so detajlno opisana v navodilih
ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne
9. 2. 2001, Ob-43382.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 29/3330/2001 Ob-57591
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: naprave
za primarne in sekundarne preizkuse za-
ščitnih terminalov: Freja 300, Sverker
760, Oden AT/3X in daljinski nadzorni
sistem za ugotavljanje obratovalnih spo-
sobnosti energetskih transformatorjev
400/220/110 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval le celovite ponudbe.

4. Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni rok
je 90 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Dejavnosti uprav-
ljanja prenosnega omrežja, III. nadstropje,
Dejana Kneževič, dodatne informacije An-
drej Ribič.

(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: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 12. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 12. 12. 2001 ob 10. uri, v dvora-
ni RCV/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

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 po-
godbo, v ponudbeni dokumentaciji mora bi-
ti predložena pogodba o skupni izvedbi na-
ročila, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 2. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 30. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja

Št. 1718/01 Ob-57596
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo z avtodvigalom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati samo za celoto

4. Kraj dobave: PE za proizvodnjo elek-
trične energije, Stara cesta 3, Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: željeni rok
dobave je 30 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
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Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 20. 11.
2001 ob 11. uri v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti v višini 5% od ponudbene
vrednosti.

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: /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od roka določe-
nega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: cena
60%, rok dobave 20%, garancijska doba na
celotno vozilo po dokončnem prevzemu vo-
zila 10%, čas odprave okvare na celotnem
vozilu 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 170 Ob-57597
1. Naročnik: OŠ Mihe Pintarja-Toleda

Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: OŠ Mihe Pintarja -

Toleda Velenje, Kidričeva 21, 3320 Vele-
nje, tel. 03/898-33-68, faks
03/898-33-63.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 22,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih:

– skupina A/1 – južno sadje,
– skupina A/2 – domače sadje,
– skupina A/3 – zelenjava,
– skupina B/1 – kruh,
– skupina B/2 – pekovsko pecivo,
– skupina C – testenine in mlevski izdel-

ki,
– skupina D/1 – meso,
– skupina D/2 – mesni izdelki,
– skupina E – mleko in mlečni izdelki,
– skupina F – vložena zelenjava in sa-

dje,
– skupina G – zamrznjena zelenjava in

izdelki,
– skupina H – sokovi in sirupi,
– skupina I – jajca,
– skupina J – splošno prehrambeno bla-

go.

4. Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja - Tole-
da Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje.

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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi na naslovu
naročnika vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, v računovodstvu šole pri Zori Grilec,
tel. 03/898-33-68.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni
dan, vključno do 5. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.950 SIT z vključenim 19% DDV.
Potrdilo o vplačilu na žiro račun naročnika
št. 52800-603-38888 je treba predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 12. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OŠ Mihe Pintarja - Toleda Vele-
nje, Kidričeva 21, tajništvo.

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu naročnika dne 7. 12. 2001 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: do 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne sklope izbere več ponudnikov.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

OŠ Mihe Pintarja - Toleda Velenje

Št. 101 Ob-57612
1. Naročnik: OŠ Gustav Šilih Velenje,

Vodnikova 3, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: OŠ Gustav Šilih

Velenje, Vodnikova 3, 3320 Velenje, tel.
03/898-42-26, faks 03/898-42-30.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
živil, v skupni orientacijski vrednosti
19,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih:

– skupina A/1 – južno sadje,
– skupina A/2 – domače sadje,
– skupina A/3 – zelenjava,
– skupina B/1 – kruh,
– skupina B/2 – pekovsko pecivo,
– skupina C – testenine in mlevski izdelki,
– skupina D/1 – meso,
– skupina D/2 – mesni izdelki,
– skupina E – mleko in mlečni izdelki,
– skupina F – vložena zelenjava in sadje,
– skupina G – zamrznjena zelenjava in

izdelki,
– skupina H – sokovi in sirupi,
– skupina I – jajca,
– skupina J – splošno prehrambeno bla-

go.
4. Kraj dobave: OŠ Gustav Šilih Vele-

nje, Vodnikova 3, 3320 Velenje.
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi na naslovu
naročnika vsak delovni dan od 8. do 14.
ure, v računovodstvu šole pri Zdenki Kme-
tec, tel. 03/898-42-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti vsak delovni
dan, vključno do 5. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.950 SIT z vključenim 19% DDV.
Potrdilo o vplačilu na žiro račun naročnika
št. 52800-603-38900 je treba predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 12. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OŠ Gustav Šilih Velenje, Vodni-
kova 3, tajništvo.

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu naročnika dne 10. 12. 2001 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni predvi-
dena.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: do 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne sklope izbere več ponudnikov.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

OŠ Gustav Šilih Velenje

Št. 1.7.6920/2001 Ob-57614
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: antifriz (zaščitno pro-
tizmrzovalno hladilno sredstvo), koncen-
trat 56.000 kg.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudba za celotno razpisano količino.

4. Kraj dobave: lokacije po Republiki
Sloveniji.

5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: de-
cember 2001, konec: december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, faks
00386(0)1/29-14-833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
(50100-601-14744) pri APP Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 12. 2001, ob 10. uri, sejna soba
Centra za nabavo, soba 606, Slovenske
železnice, Kolodvorska 11, 1000 Ljublja-
na.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 5% od razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in/ali plačila
in/sklicevanje na določila v predpisih: mi-
nimalni rok plačila je 60 dni od datuma do-
bave.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik po 41. členu Zakona o javnih na-
ročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določ-
be;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku 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 pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
4. 2. 2002, predvideni izbor do 14. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, kvaliteta in reference (usposob-
ljenost dobavitelja).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks
00386(0)1/29-14-833; e-pošta: naba-
va@slo-zeleznice.si.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice d.d.

Ob-57634
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: ARNES, Jamova

39, p.p.7, 1001 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: unix strež-

nik z operacijskim sistemom Solaris 8:
3 kosi, zunanji diskovni sistem: 2 kosa.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo bo oddano v enem kosu, ni predvi-
dena oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo sprejemal variantne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale minimalne tehnične za-
hteve, navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 25. 12.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče prevzeti vsak delov-
ni dan med 10. in 14. uro, v prostorih AR-
NESa, Jamova 39, soba M104. Ponudniki
lahko zahtevajo pojasnila po elektronski
pošti na naslov “razpis@arnes.si” ali po fak-
su (01) 479 88 99 pod oznako razpisa
“Strežniki 2001”. Vsa pojasnila bodo po-
sredovana prevzemnikom razpisne doku-
mentacije na navedeni kontaktni elektronski
naslov ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50106-603-47959.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do 8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ARNES, Jamova 39, 1000
Ljubljana, soba M104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
ARNES-a, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od 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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 15. 3. 2002. Naročnik bo ponu-
dnike obvestil o izboru predvidoma 20 dni
po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in kvalificiranost ponudnika, kva-
liteta opreme. Podrobneje so pogoji in me-
rila opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

ARNES

Ob-57637
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Sale-

škega Finžgarja Lesce.
2. Naslov naročnika: Begunjska cesta

7, 4248 Lesce, tel. 04/531-83-74, faks
04/531-83-74.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 29,900.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso, zamrznjeno meso in me-
sni izdelki, 2. skupina: ribe, 3. skupina: mle-
ko in mlečni izdelki, 4. skupina: kruh in
pekovski izdelki, 5. skupina: slaščičarski iz-
delki, 6. skupina: žito in mlevski izdelki, 7.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 8.
skupina: konzervirani izdelki, 9. skupina: za-
mrznjeni izdelki, 10. skupina: sadn sokovi
in sirupi, 11. skupina: olja in izdelki, 12.
skupina: ostalo prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Frana Sa-
leškega Finžgarja, Begunjska cesta 7, 4248
Lesce.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronka pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 30. novembra 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
037-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 30. novembra 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. no-
vembra 2001 ob 14. uri, na naslovu Osnov-
na šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce,
Begunjska cesta 7, 4248 Lesce.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zavarov-
nanja za resnost ponudbe niso zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za
določen čas, vzorec pogodbe je del razpi-
sne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. de-
cember 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 toč-
ki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke. Način oce-
njevanja je naveden v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. oktober 2001.

Osnovna šola
Frana Saleškega Finžgarja Lesce

Ob-57640
1. Naročnik: Osnovna šola Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 23,

3330 Mozirje, tel. 03/583-34-08, faks
03/583-34-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 22,800.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
9. skupina: zamrznjena živila,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: olja in izdelki,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Mozirje,

Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 3. decembra 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
028-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 3. decembra 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. de-

cembra 2001 ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mo-
zirje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zava-
rovnanja za resnost ponudbe niso zahteva-
na.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. januarja 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. de-
cember 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 toč-
ki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke. Način oce-
njevanja je naveden v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. oktober 2001.

Osnovna šola Mozirje

Ob-57642
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: en hema-
tološki avtomatski števec.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nabavna slu-
žba, Marinka Zadel, Zaloška 5, Ljubljana,
tel. 01/431-72-76, faks 01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure. Vsi zainteresirani ponu-
dniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo osebno z dokazilom o vplačilu stroškov
ali lahko zahtevajo (s predložitvijo dokazila
o vplačilu stroškov), da se jim dokumentaci-
jo pošlje po pošti.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo raz-
pisne dokumentacije za ultrazvočni aparat”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 11. 2001
po pošti ali do 27. 11. 2001 osebno, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2001, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% pogod-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 20%
vrednosti v 30 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 60 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 90 dneh od dne prevzema, 20%
vrednosti v 120 dneh od dne prevzema,
20% vrednosti v 150 dneh od dne prevze-
ma.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du s 47. členom Zakona o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
aparata 90%, samodejna ponovitev patolo-
ških vzorcev 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-57649
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje, po-

oblaščeni naročnik: Onkološki inštitut.
2. Naslov naročnika: Onkološki inštitut,

Zaloška 2, 1000 Ljubljana, tel.
01/431-72-76, faks 01/432-10-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dozime-
trična oprema, 3D načrtovalni sistem,
pripomočki za zagotavljanje kvalitete,
postavitev interne računalniške mreže,
CT aparat in pripadajoča oprema, sli-
kovni strežnik, gradbeno – obrtniška de-
la za ureditev prostora za CT aparat.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop:
A. Dozimetrična oprema:
1. 3D računalniško krmiljen vodni fan-

tom,

2. Miza za dvigovanje in spuščanje fan-
toma,

3. Rezervoar za vodo,
4. Linearni niz detektorjev,
5. Računalniška programska in strojna

oprema,
6. Sistem za in-vivo dozimetrijo z dioda-

mi,
7. Digitalni elektrometer,
8. Laserski filmski denzitometer,
9. Detektorski sistem za kontrolo sime-

trije in izravnanosti obsevalnih polj;
B. 3D načrtovalni sistem:
1. Glavna delovna postaja za 3D načrto-

vanje obsevanja,
2. Druga 3D delovna postaja,
3. Samostojna 2D postaja za izračune
4. Mrežni barvni laserski tiskalnik,
5. Modul za intenzitetno modulirano ra-

dioterapijo (IMRT),
– inverzno načrtovanje
6. Štiri delovne postaje za pripravo izde-

lave plana,
7. Ena prenosna delovna postaja,
8. Projektor;
C. Pripomočki za zagotavljanje kvalitete;
D. Postavitev interne računalniške mreže:
2. sklop:
E. CT aparat in pripadajoča oprema:
1. CT aparat,
2. Dva negatoskopa,
3. CT injektor,
4. Fantomi za kontrolo kvalitete CT apa-

rata,
5. Laserski printer,
6. Ravna miza z dodatki,
7. Gibljivi laserski sistem;
F. Slikovni strežnik;
G. Gradbeno – obrtniška dela za uredi-

tev prostora za CT aparat.
Ponudnik lahko ponudi 1. sklop in/ali 2.

sklop, vendar posamezni sklop v celoti, po
načelu funkcionalni ključ v roke. Ponudnik,
ki ponudi oba sklopa, mora dati ponudbo za
vsak sklop posebej.

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Zaloška 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Onkološki in-
štitut, nabavna služba, Marinka Zadel Vid-
mar, Zaloška 5, Ljubljana, tel.
01/431-72-76, faks 01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do poteka roka za oddajo
ponudb. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z
dokazilom o vplačilu stroškov ali lahko za-
htevajo (s predložitvijo dokazila o plačilu
stroškov), da se jim dokumentacijo pošlje
po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
žiro račun: Onkološki inštitut,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo raz-
pisne dokumentacije za CT/3D”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 11. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut, nabavna slu-
žba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 13. uri, Onkološki
inštitut, velika sejna soba, stavba C, Ljublja-
na.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo posla v višini 10% ponud-
bene vrednosti in bančna garancija za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 5%
ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po uspešni primopredaji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v skladu s
47. členom Zakona o javnih naročilih in raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
26. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
za 1. sklop:
1. ponudbena cena – 100 točk,
za 2. sklop:
1. ponudbena cena – 85 točk,
2. tehnične prednosti:
– termična kapaciteta rtg cevi – 8 točk,
– optimizacija doze – 2 točki,
– garancija za rtg cev – 3 točke,
– kvaliteta slike – 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Onkološki inštitut, Ljubljana

Št. 7/01 Ob-57654
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000

Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmeta naročila sta dva. Ponudnik lahko
ponudi samo en predmet naročila, vendar
mora le ta vsebovati vse zahtevane artikle.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
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kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka
50103-601-23953, s pripisom JR B7/01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 12. 2001 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo pisrniškega materiala – JR B7/01”.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-
ka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 12.
2001 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega raz-
pisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, plačilni pogoji 20%, dobavni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpi-
som je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 6/01 Ob-57674
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000

Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

osebne varovalne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmeta naročila sta dva. Ponudnik lahko
ponudi samo en predmet naročila, vendar
mora le ta vsebovati vse zahtevane artikle.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B6/01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 12. 2001 do 12. ure. Ponudbe mora-

jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo osebne varovalne opreme – JR
B6/01”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt ta-
ko, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-
ka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 12.
2001 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vredsnoti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, plačilni pogoji 10 točk, dobavni
rok 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
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tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpi-
som je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 06/2001 Ob-57694
1. Naročnik: Javno podjetje Kraški vo-

dovod Sežana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Bazoviška 6, 6210

Sežana, tel. 05/70-73-700, faks
73-42-670.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rovokopača.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko potegujejo samo za ce-
lo naročilo.

4. Kraj dobave: Kraški vodovod Sežana
d.o.o., Bazoviška 6, 6210 Sežana .

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Boris Koro-
šec, univ. dipl.inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 5. 12. 2001 dalje med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, ki jo zainteresirani
ponudniki plačajo na TRR Kraškega vodo-
voda Sežana št. 10100-0029191951 pri
Banki Koper ali na blagajni podjetja z na-
vedbo namena nakazila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 11. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
Bazoviška 6, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2001 ob 11.30 v sejni sobi
podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., Ba-
zoviška 6, 6210 Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponud-
be. Naročnik bo odločitev o izbiri dobavite-
lja sprejel predvidoma do 3. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana

d.o.o.

Ob-57698
1. Naročnik: Osnovna šola Gorje.
2. Naslov naročnika: Zgornje Gorje 44

a, 4247 Zgornje Gorje, telefon
04/576-91-00, telefaks 04/574-51-30,
elektronska pošta: o-gorje.kr@guest.ar-
nes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 21,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo, za posamezne sku-
pine živil ali za posamezna živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Gorje,
Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje Gorje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 5. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
035-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 5. 12. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 12.
2001, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
Gorje, Zgornje Gorje 44 a, 4247 Zgornje
Gorje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zava-
rovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za
določen čas, vzorec pogodbe je del razpi-
sne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 1. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke.

Način ocenjevanja je naveden v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

Osnovna šola Gorje

Št.  110-1/01 Ob-57699
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
osebnih računalnikov, monitorjev in ti-
skalnikov .

(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
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slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Anton Žagar,
univ. dipl. inž. geod. - DARS d.d. Ljubljana,
Dunajska 7, tel. 01/300-99-07, faks
01/300-99-01.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 12. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5.
12. 2001 ob 10. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, 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 650.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 3. 6. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 14. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 10. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št.  110-1/01 Ob-57699
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: program-
ska oprema nadzornega centra cestni-
ne in sistema ABC.

(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok za izde-
lavo vseh faz programske opreme in instala-
cijo le-te na naročnikovo strojno opremo v
celoti je 6 mesecev od dneva veljavnosti
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Danilo Štor,
univ. dipl. inž. stroj. - DARS d.d., Ulica XIV
divizije 4, 3000 Celje tel. 03/544-20-00,
faks 03/544-20-01.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 12. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7.
12. 2001 ob 9. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 5. 6. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 10. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Ob-57705
1. Naročnik: Dom starejših Logatec.
2. Naslov naročnika: Gubčeva 8 a,

1370 Logatec, tel. 01/750-80-81, faks
01/750-80-90, elektronska pošta: racuno-
vodstvo@du-vrhnika.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 85,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
9. skupina: zamrznjena živila,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: olja in izdelki,
12. skupina: jajca,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo, za posamezne sku-
pine živil ali za posamezna živila.

4. Kraj dobave: Dom starejših, Gubče-
va 8 a, 1370 Logatec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 4. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
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cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
034-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 4. 12. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 12.
2001, ob 15. uri, na naslovu Dom starejših,
Gubčeva 8 a, 1370 Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik, ki bo v kumulativi dal ponudbo
višjo od 30,000.000 SIT, mora ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% neto ponudbene vre-
dnosti. Za ponudnike, ki bodo v kumulati-
vi dali ponudbo nižjo od 30,000.000 SIT,
bančna garancija za resnost ponudbe ni
potrebna.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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 izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za
določen čas, vzorec pogodbe je del razpi-
sne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 1. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 11. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke.

Način ocenjevanja je naveden v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

Dom starejših Logatec

Št. 96/01 Ob-57732
1. Naročnik: VVZ Trebnje, Slakova ulica

5, 8210 Trebnje.
2. Naslov naročnika: Slakova ulica 5,

tel. 07/348-11-84 faks 07/348-11-92,
e-mail: vvz.trebnje@sint.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil in materiala za prehrano
po naslednjih sklopih.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sklope
skupaj:

1. kruh in kruhovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. zamrznjene in konzervirane ribe,
5. krompir,
6. jajca,
7. sadje, zelenjava,
8. pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki

in keksi,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. ostalo prehrambeno blago in material.
Ponudnik lahko odda ponudbe za posa-

mezen sklop, vse sklope, ali več sklopov.
Pogoj je, da odda ponudbo za vse artikle iz
posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: ponudniki bodo morali
dobavljati v naslednje enote naročnika:

1. VVZ Trebnje, Slakova ulica 5, 8210
Trebnje,

2. VVZ Trebnje, Kidričeva 2, 8210 Treb-
nje.

V primeru, da ponudnik ni pripravljen do-
bavljati v vsako enoto naročnika posebej,
bo naročnik štel ponudbo za nepravilno.

V primeru, da izbrani ponudnik, kljub pi-
snemu zagotovilu, da bo dobavljal živila in
blago za prehrano, ne bo dobavljal v posa-
mezne enote, bo naročnik prekinil pogod-
bo, brez odškodninske odgovornosti.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek do-
bave 1. 1. 2002, zaključek dobave 31. 12.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: informacije se
dajejo pisno najkasneje do 30. 11. 2001
do 14. ure na upravo VVZ Trebnje, Betka
Novak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti od 2. 11. 2001
do 2. 12. 2001 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV z virmanom ali položnico na žiro račun:
52100-603-32218.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 12. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VVZ Trebnje, Slakova ulica 5,
8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 12. 2001 ob 13. uri v prostorih
Center za izobraževanje in kulturo, Kidriče-
va 2, 8210 Trebnje – prvo nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo v višini 10%
ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
sklenjeni pogodbi.

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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti poleg splo-
šnih pogojev po 41.do 43.členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena in izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

VVZ Trebnje

Št. 404-08-306/01-3 Ob-57742
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 200 ko-

madov izolirnih dihalnih aparatov.
Tehnični podatki in zahteve
1. Področje in namen uporabe: izolirni

dihalni aparat je namenjen za zaščito dihal-
nih organov, oči in obraza gasilca.

2. Tehnične zahteve:
1. Tlačna posoda za zrak:
– za kompozitno izvedbo minimalno

2000 l zraka, maksimalna teža: 6 kg;
2. Izolirni dihalni aparat:
– nosilno ogrodje izolirnega dihalne-

ga aparata z naramnicami in trebušnim pa-
som, možnost pritrditve dveh tlačnih posod
(širina bočno trebušnega pritrdilnega pasu
na hrbtu je minimalno 100 mm),

– manometer (viden v temi, zaščiten
pred udarci),

– opozorilna naprava mora biti dobro
slišna (čim bližje ušesu),

– reducirni ventil (na visoko tlačnem
delu ventila mora imeti vgrajen varnostni ven-
til);

3. Maska: nadtlačna panoramska za-
ščitna maska mora imeti:

– vidni kot maske v pravokotni legi
glede na steno mora biti minimalno 30° zgo-
raj in minimalno 60° spodaj,

– priklop in izklop na pljučni avtomat
mora biti “hitri”;

4. Pljučni avtomat:
– nadlačni sistem vhoda v dihalne or-

gane,
– gibljivost dovodne cevi za zrak mo-

ra biti 360°,
– imeti mora možnost povečanja do-

ziranja zraka;
5. Dodatna oprema:
– možnost hitrega priključka za reše-

valno masko,
– reševalna maska z minimalno 2000

mm cevi in pljučnim regulatorjem – podtlač-
ni sistem.

3. Varnostne zahteve:
– vgrajen varnostni ventil za visokotlačni

del IDA,
– posebno varovanje delovanja za sig-

nalno napravo,
– posebno varovanje delovanja za ma-

nometer.
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4. Ostale zahteve:
1. Proizvajalec/ponudnik:
– ISO standard o kvaliteti izdelovalca

IDA,
– status zastopnika IDA v RS (priložiti

dokument, iz katerega bo razviden pogod-
beni odnos zastopnika za prodajo ponuje-
nih IDA).

2. Certifikati o IDA:
– standard CE 0158 (priložiti poroči-

lo proizvajalca o končnem testiranju blaga),
– evropska norma 137 (priložiti poro-

čilo proizvajalca o končnem testiranju blaga).
3. Tehnična dokumentacija:
– navodilo za uporabo v slovenskem

jeziku (priložiti navodila za uporabo in vzdr-
ževanje, popravila in remont, katalog rezer-
vnih delov, vse v slovenskem jeziku),

– priložiti natančno tehnično doku-
mentacijo proizvajalca za ponujeno blago,

– ob ponudbi priložiti vzorec ponuje-
nega tipa IDA,

– dobavljeno blago ne sme biti starej-
še od šestih mesecev od datuma izdobave
blaga.

4. Servis/garancijski rok:
– servisna mreža; priložiti dokument,

iz katerega bo razvidno, da ima ponudnik za
ponujeno blago zagotovljen servis (število
servisov, mobilni servis) in dobavo original-
nih rezervnih delov, od proizvajalca predpi-
sano opremo za servisiranje in od proizva-
jalca usposobljene serviserje,

– garancijski rok je najmanj 12 mese-
cev (potrebno je priložiti garancijsko izjavo
oziroma podpisan in potrjen garancijski list
proizvajalca).

5. Usposabljanje:
– dobavitelj mora zagotavljati izobra-

ževanje inštruktorjev in funkcionalno uspo-
sabljanje uporabnikov.

6. Vzorec:
– ponudnik mora predložiti vzorce za

sredstva, ki so predmet javnega razpisa,
– izbranemu ponudniku bo vzorec vr-

njen po kakovostnem prevzemu blaga, ostali
ponudniki pa vzorce prevzamejo v 15 dneh
od dneva pravnomočnosti obvestila o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

7. Reference ponudnika:
– reference izdelka v SLO – število

prodanih IDA ponujenega proizvajalca v
SLO: ponudnik mora priložiti potrdilo gene-
ralnega zastopnika za Slovenijo,

– reference izdelka v EU – število pro-
danih IDA ponujenega proizvajalca v EU: po-
nudnik mora priložiti potrdilo proizvajalca.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celo-
ten predmet javnega naročila.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na, skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Roje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od decembra
2001 do maja 2002 oziroma po ponudbi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva

ploščad 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Pur-
kat, 01/471-25-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 281/2001-ODP) na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
MORS 281/2001-ODP – izolirni dihalni
aparati«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2001 ob 12. uri, na naslo-
vu: MORS, Urad za logistiko, Služba za
javna naročila, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
2% od celotne vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni oziroma 90 dni v obdobju
začasnega financiranja od uradnega preje-
ma računa na kupčev naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ni predvideno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:

1. da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti;

3. da bo v primeru sklenitve pogodbe
sprejel 30 dnevni plačilni rok oziroma 90
dni v času začasnega financiranja, od ura-
dnega prejetja računa na kupčev naslov;

4. da bo podpisal in žigosal izjavo o iz-
polnjevanju tehničnih podatkov in zahtev na-
ročnika;

5. da bo podpisal in žigosal ponudbo –
cene;

6. da bo podpisal, izpolnil in žigosal ta-
belo s podatki o izpolnjevanju zahtev kupca
ter priložil vsa zahtevana potrdila;

7. da bo podpisal in žigosal vzorec po-
godbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do

dokončne izvedbe posla. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
29. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) Vrednost ponudbe – utež 0,30

Število Kriterij
točk
10 najnižja cena

1.00 – najnižja cena × 10
9.99 ponujena cena

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.

b) Dobavni rok – utež 0,15

Število Kriterij
točk
10 najkrajši dobavni rok

1.00 – najkrajši dobavni rok × 10
9.99 ponujeni dobavni rok

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.

c) Garancijski rok – utež 0,10

Število Kriterij
točk

10 najdaljši garancijski rok

1.00 – ponujen garancijski rok × 10
9.99 najdaljši garancijski rok

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.

d) Reference ponudnika – utež 0,15
d.1) Reference izdelka doma – utež

0,10

Število Kriterij
točk

10 največje število prodanih IDA
ponujenega proizvajalca
v letih 1998, 1999, 2000
v SLO

1.00 – ponujeno število IDA × 10
9.99 največje število IDA

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.

d.2) Reference ponudnika v EU – utež
0,05

Število Kriterij
točk

10 največje število prodanih IDA
ponujenega proizvajalca
v letih 1998, 1999, 2000
v EU

1.00 – ponujeno število IDA × 10
9.99 največje število IDA

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
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e) Servisiranje – utež 0,30

Število Kriterij
točk

10 3 ali več servisov in mobilni servis
7 3 ali več servisov
3 do 3 servisi in mobilni servis
2 mobilni servis
1 do 3 servisi

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.

Naročnik bo po končanem odpiranju
ponudb izbral najugodnejšega ponudnika
ob izpolnjevanju pogojev iz 41. in 43. čle-
na ZJN-1, posebnih pogojev, tehničnih po-
datkov in zahtev naročnika ter na podlagi
največjega skupnega števila doseženih
točk skladno z navedenimi ocenjevalnimi
kriteriji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Ob-57751
1. Naročnik: Uradni list Republike Slo-

venije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

9, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: integri-

rana strežniška platforma za podporo
dejavnostim Uradnega lista.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: sedež podjetja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava 45
dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Uradni list
RS, d.o.o., Slovenska cesta 9, 1000 Ljub-
ljana, Milan Slunečko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT z upoštevanim
19% DDV. Znesek se nakaže na ŽR št.
50100-601-273770 pri APP Ljubljana z
označbo: 01-57751.

Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne do-
kumentacije, mora predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni naslednji podatki o po-
nudniku: naziv, naslov, navedba ali je dav-
čni zavezanec ali ne oziroma navedba dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 12. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Uradni list Republike Slove-
nije d.o.o, Slovenska c. 9, Ljubljana.

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Ob-57703
V Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Celje–Ljubljana, odsek 6
Vransko–Blagovica; gradnja vzdrževalne av-
tocestne baze Vransko (Ob-55639).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
19. 11. 2001. Kraj in ura predložitve in
odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 12. 2001, ob 10. uri v sejni sobi
Uradnega lista RS, Slovenska c. 9, Ljublja-
na.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo iz razpisne dokumentacije. Ostala
finančna zavarovanja po razpisni dokumen-
taciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj do 1. 3. 2002. Naročnik bo
ponudnike obvestil o izboru predvidoma
10 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ne lastnosti ponujene opreme, cena, vzdr-
ževalna pogodba, stabilnost ponudnika.
Podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Št. 6/2001 Ob-57502
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Videž.
2. Naslov naročnika: Videž 16, 2310

Slovenska Bistrica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nabava

podvozja za kombinirano gasilsko vozi-
lo GVC 24/50.

(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: proizvodni prostori po-
nudnika, dostava na naslov naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po
razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del v
roku 90 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PGD Videž,
Videž 16, 2310 Slovenska Bistrica, kontak-
tna oseba je Jože Hajšek, tel./faks
02/81-85-419 ali 041/35-55-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 10 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo po plačilu 10.000
SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže
virmansko na PGD Videž ŽR.
51810-678-82859 z navedbo polnega na-
slova ponudnika in davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti s priporočeno pošto ali prinesene
osebno najkasneje do 10. 12. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Videž, Videž 16 2310 Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za nabavo podvozja gasilskega vozila”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 12.
2001 ob 12. uri v sejni sobi naročnika PGD
Videž na Videžu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vasj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje in plačila v skladu s proračunom Ob-
čine Slovenska Bistrica, ostalo 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 delo oddal v celoti s pogodbo enemu
izvajalcu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
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javnih naročilih: navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna 60 dni po predložitvi, predvideni
datum o sprejemu ponudbe je 10. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na pi-
sna vprašanja naslovljena na PGD Videž,
Videž 16, 2310 Slovenska Bistrica (kontak-
tna oseba je Jože Hajšek) do 5 dni pred
oddajo ponudb.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Prostovoljno gasilsko društvo Videž

Št. 89/2001-4 Ob-57511
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevi-

ca.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Ko-

stanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
spomenika braniteljem Zahodne meje
na Cerju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajajo v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Hrib Cerje nad nase-
ljem Lokvica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 12. 2001
do 1. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mi-
ren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren
– kontaktne osebe: župan Zlatko-Martin Ma-
rušič, Mladen Baša in Mojca Černe.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, v skladu z zako-
nom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT – plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica, Mi-
ren 129, 5291 Miren. Ponudbe je potre-
bno predložiti v zaprti kuverti s pripisom na
vidnem mestu: »Ne odpiraj-ponudba-grad-
nja spomenika braniteljem Zahodne meje
na Cerju« in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Po-
nudbe se lahko odda osebno na sedežu
občine Miren-Kostanjevica ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 11. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: v skladu z Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): navedeno
v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 23. 2. 2002; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 1. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Občina Miren-Kostanjevica

Št. 031-01-8-02/01-3624 Ob-57513
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 001,

9240 Ljutomer, faks 02/581-16-10, tel.
02/584-90-44.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
obstoječega asfaltnega vozišča in reši-
tev odvodnjavanja meteornih voda lo-
kalne ceste L-223201 Šalinci–Veržej,
odsek Šalinci–Grlava.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in
ne po sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Šalinci–Grlava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 60
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ljuto-
mer, Vrazova ulica 001, Ljutomer, Oddelek
za GJS, varstvo okolja in urejanje prostora,
Ferdinand Rošker.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT in 19% DDV v
višini 2.850 SIT, z virmanom na ŽR št.:
51930-630-76197. Potrebno je priložiti po-
trdilo o registraciji davčnega urada.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
001, 9240 Ljutomer.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 1. 2002, predviden datum
odločitve 3. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena 45 točk; garancijski roki 20 točk;
rok izvedbe 15 točk; ugodnosti 10 točk;
reference ponudnika 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Občina Ljutomer

Št. 47/3245/2001 Ob-57586
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks
01/474-24-32, tel. 01/474-24-29.

3. (a) Opis in obseg gradnje: demon-
taža in rušenje obstoječega DV, gradbe-
na dela za DV, montaža jeklenih kon-
strukciju in elektromontažna dela z mon-
tažo OPGW za objekt DV 2x110 kV Fala
– Pekre.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva celovita ponudba.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: DV 2x110 kV Fala –
Pekre.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2002 – 1.
11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Prenosu električ-
ne energije II. nadstropje, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Vertačnik Borut.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa, na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 12. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 5. 12. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok in obra-
čun v skladu z navodili in pogoji 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 po-
godbo, v ponudbeni dokumentaciji mora bi-
ti predložena pogodba o skupni izvedbi na-
ročila, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN tudi pogoje navedene v razpisni do-
kumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (67%), plačilni pogoji (3%),
reference ponudnika za tovrstna dela (15%),
reference podizvajalca za gradbena dela
(5%), reference podizvajalca za montažo je-
klenih konstrukcij (5%), reference podizva-
jalca za elektromontažna dela (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 9 z dne
9. 2. 2001, Ob-43382.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-57601
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. ju-
nija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk, Cesta
25. junija 1b, Nova Gorica, tel.
05/339-11-00, faks 05/339-11-28.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Kosirišče v Šempetru - gradbena in
montažna dela.

(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: Šempeter pri Novi Go-
rici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 10.
12. 2001, zaključek del 10. 2. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
investicijsko-razvojni sektor, kontaktna ose-
ba Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Darja
Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sre-
da od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na ra-
čun APP Nova Gorica 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2001 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti ak-
ceptni 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: avan-
sa 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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba z opredelitvijo in pooblastilom vodil-
nega partnerja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: upošteva se splošne po-
goje 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 spre-
jemu ponudbe je 8. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Ob-57611
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
transportnega nadkopa od. k. 270 do k.
300.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek). Vse dodatne infor-
macije je možno dobiti pri Barbari Pavčnik
na tel. 03/56-26-144 int. 292.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontak-
tni osebi, plača se ob dvigu na blagajni RTH,
predstavnik ponudnika mora imeti s seboj
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 12. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2001 ob 10 uri v sejni sobi
RTH d.o.o. Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti v kolikor po-
nudba presega vrednost 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 10. 2. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 27. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 20 točk,
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– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 10. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 106 Ob-57616
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 29,

1000 Ljubljana, tel. 01/586-39-10, faks
01/540-31-90.

3. (a) Opis in obseg gradnje: novo-
gradnja objekta Zavoda za zdravstveno
varstvo (gradbeno obrtniška, instalacij-
ska dela, zunanja ureditev).

(b) Če je potrebna oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti. Oce-
njena vrednost del znaša 350,000.000
SIT.

(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Zaloška 29, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantskih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo pri Za-
vodu za zdravstveno varstvo Ljubljana, Za-
loška 29, Ljubljana, kontaktna oseba Maja
Jevnišek, tel. 01/586-39-10, faks
01/540-31-90, e-mail: maja.jevni-
sek@zzv-lj.si.

(b) Čas v katerem lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti od vključno 5 dni
od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo prevzamejo ponudniki s fotokopijo po-
trdila o vplačilu nevračljivega odkupnega
zneska 120.000 SIT (znesek že vsebuje
DDV) na žiro račun 50100-601-95016, Si-
rius AP d.o.o., V Murglah 66, Ljubljana, z
obveznim pripisom “Za razpisno dokumen-
tacijo”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
12. ure, na Zavoda za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana.

(b) Naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljublja-
na.

9. Datum, čas in kraj in odpiranje po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 13. uri, na Zavoda
za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška
29, Ljubljana.

10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od dneva potrdi-
tev obračunske situacije s strani nadzorni-
ka gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naroč-
nik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugoditev finančne poslovne in
tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Datum odločitve o sprejemu ponud-
be je 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Petar Antunovič, univ. dipl. inž. str.
(01/429-59-60, 041/621-560), Tone
Kopčavar, univ. dipl. inž. gr.
(01/429-59-60, 041/635-221).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 43/44 z
dne 1. 6. 2001.

18. Datum odposlane zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana

Št. 110-1/01 Ob-57702
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zaščita
avtoceste Hrušica - Vrba pred padajo-
čim kamenjem in snežnimi plazovi.

(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: /

4. Kraj izvedbe: AC Hrušica - Vrba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 6 mesecev po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Milan Ferjan,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Projekt 3 Gorenj-
ska - Ljubljana, tel. 04/280-88-06, faks
04/280-88-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavni dan od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko 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 potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 5. 12. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vloži-
šče, soba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5.
12. 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 predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 3,400.000 in veljavnostjo 210
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na 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 3. 6. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 14. 1.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 10. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Ob-57713
1. Naročnik: Občina Trzin.
2. Naslov naročnika: Mengeška cesta

9, 1236 Trzin.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

dela ceste Gmajna ter dela ceste Do-
brave s pripadajočo komunalno opre-
mo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: opredeljno v razpisni dokumenta-
ciji.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: OIC Trzin.
5. Sprejemljivost variatnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanje ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, čas izvedbe je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: vlo-
žišče Občine Trzin, Mengeška c. 9, Trzin,
proti plačilu stroškov kopiranja na blagajni
ali preko izstavljenega računa v obeh pri-
merih ob predhodnem posredovanju po-
datkov za izdajo računa (firma, oblika dru-
žbe, naslov, davčna številka).

Dodatne informacije pa se lahko zahte-
va pri Razvojnem zavodu d.d., 1236 Trzin,
Blatnica 1, faks 01/562-10-36, kontaktna
oseba je Janez Končan, tel.
01/530-05-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, zadnji rok prevzema doku-
mentacije je 10 dni pred oddajanjem po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV je
vključen) na blagajni ali preko izstavljene-
ga računa v obeh primerih ob predhodnem
posredovanju podatkov za izdajo računa
(firma, oblika družbe, naslov, davčna šte-
vilka, davčni zavezanec).

8. (a) Datum in ura, od kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 12. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška ce-
sta 9, 1236 Trzin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 12. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Trzin, Mengeška cesta 9, 1236
Trzin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaci-
ji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 60 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik, kjer je cena 70%, rok
izvedbe 15% in plačilni pogoji 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Občina Trzin

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Popravek

Ob-57627
V javnem razpisu po odprtem postopku

za distribucijo tržno komunikacijskih sporo-
čil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71 z
dne 7. 9. 2001, Ob-54537, se besedilo
10. točke popravi in se pravilno glasi:

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2001 ob 12. uri, v prostorih Knjižni-
ce Otona Župančiča, Gosposka 3, 1000
Ljubljana.

Knjižnica Otona Župančiča

Št. 672/2001-4 Ob-57473
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava in doba-
va malice za upravičence VDC-a, (17.
točka Priloge 1B – hotelske in restavracij-
ske storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: VDC delavnice, Dorna-
va 1 in VDC delavnice Budina, Belšakova
ul. 20a.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava – referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR:
52400-603-30549, davčna št.:
30910854, s sklicem: 00-112000, namen
nakazila: razpisna dokumentacija. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pri tem je potrebno predložiti do-
kazilo o vplačilu (vsebovati mora polni na-
slov in davčno številko plačnika) ter potrdilo
o registraciji, če ste zavezanec za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za varstvo in usposablja-
nje dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dorna-
va 128, 2252 Dornava, administracija.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 12. uri, v Zavodu za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Bor-
štnarja Dornava, Dornava 128, konferen-
čna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni od prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času, kvaliteti,

– izjavo, da bo ponudnik hranil obroke v
termos posodah in drugih higiensko neopo-
rečnih posodah,

– izjavo, da bo upošteval vse veljavne
predpise,

– izjavo, da bo hranil vzorec vsakega
obroka, ki je pripravljen za naročnika v us-
treznih pogojih najmanj 36 ur,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z razpisno dokumentacijo.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002, ponudni-
ki bodo obveščeni do 30. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 142/2001 Ob-57494
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Občina Šentilj,

Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah.

3. Vrsta in opis storitve: dobava in
montaža notranje opreme za knjižnico
Šentilj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
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5. Kraj izvedbe del: Šentilj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del: december 2001 – februar
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
tilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah, Nives Erznožnik, tel.
02/651-13-31, faks 02/651-13-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključ-
no z DDV je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Občine Šentilj, št.:
51800-630-25573, ali vplačati osebno v
računovodstvu Občine Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 12. 2001 do 9.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah – v tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 12. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v
Slovenskih Goricah.

11. Navedba bančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v znesku 5% vrednosti po-
nudbe, z veljavnostjo do 31. 12. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora predložiti v ponudbeni dokumen-
taciji sklenjene pogodbe o sodelovanju s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so podrobneje
navedene v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, predvideni datum spreje-
ma ponudbe je 15. 12. 2001.

17. Merila za ocenjevanje ponudb: so
razvidna iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2001.

Občina Šentilj

Št. 853-33/6-2001 Ob-57497
1. Naročnik: Dom starejših Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Novi Log 4/A,

1430 Hrastnik; faks 03/565-41-10; e-ma-
il: Hrastnik@ssz-slo.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: pranje in lika-
nje perila, priloga I B pod št. kategorije 27
Zakona o javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Dom starejših Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2004, tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: Dom starejših Hrastnik, v
tajništvu, Helena Jamšek: osebno ali po
pošti po predhodni predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije. Dodatne infor-
macije: Janja Presečki, dipl. ek., tel.
03/565-41-01.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
25. 11. 2001 do 12. ure, vsak delavnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključno z
DDV), na ŽR Doma starejših Hrastnik, št.
52700-603-41292, s pripisom »za javni raz-
pis-pranje«, ali gotovinsko pri blagajni na
sedežu naročnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših Hrastnik, Novi
Log 4/A, 1430 Hrastnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 11. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Doma starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
1430 Hrastnik.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica s pooblastilom za izpolnitev in
vnovčitev v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja, način plačila je
naveden v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v 8.
členu Navodil ponudnikom za izvedbo po-
nudbe v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2001; naročnik bo sprejel odloči-
tev o sprejemu ponudbe do 5. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik v skladu z merili iz 11. čle-
na Navodil ponudnikom za izdelavo ponud-
be v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena letna vrednost javnega na-
ročila znaša 10,000.000 SIT.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2001.

Dom starejših Hrastnik

Št. 1-4/01 Ob-57505
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper, tel. 05/665-96-00, faks
05/628-51-02.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: dnevni razvoz ko-
sil upokojencem v Mestni občini Koper
(1A št. 2). Dnevna količina kosil, ki jih je
potrebno razvoziti, je do 100. Kosila se raz-
važa vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praz-
nikih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja storitve po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
Seznam razvozov je priloga razpisne doku-
mentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000
Koper, tajnica, tel. 05/665-96-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Pred dvigom razpisne
dokumentacije mora ponudnik predložiti po-
trdilo o vplačilu za dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT (v znesek je
vključen DDV) na žiro račun št.
51400-603-31434, s pripisom: za razpi-
sno dokumentacijo – razvoz kosil.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 12. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Obalni dom upokojencev Ko-
per, Krožna cesta 5, 6000 Koper. Ponud-
bo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z
napisom “Ne odpiraj – ponudba za razvoz
kosil”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2001 ob 10. uri, v pisarni
direktorja.



Stran 6720 / Št. 86 / 2. 11. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
enkrat mesečno po opravljenem delu, pet-
najst dni po izstavljenem računu.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ne.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni razvoz do 100 kosil dnev-
no;

– da zagotavlja dostavo kosil upokojen-
cem vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih,
med 11. in 13. uro;

– da vozniki kosil redno in pravočasno
opravljajo zdravstvene preglede za delavce,
ki delajo v živilski stroki in imajo opravljen
izpit iz higienskega minimuma;

– da zagotavlja stalno telefonsko dose-
gljivost;

– da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 15 dni po izstavlje-
nem računu.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 6. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena na enoto, za vse tri vrste
kosil skupaj.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 47/01 Ob-57506
1. Naročnik: Lokalni podjetniški center,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje, tel. 03/426-51-82.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava PGD/PZI
projektne dokumentacije za gradnjo
transportnega kompleksa Bežigrad, Ce-
lje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 150 dni od skle-
nitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokalni po-
djetniški center, d.o.o., Trg Celjskih knezov
8, 3000 Celje, dokumentacijo izdaja Tatja-
na Štinek, dodatne informacije daje Roman
Šumak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 11. uro, po predhodni eno-
dnevni najavi na faks 03/426-51-87.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun Lokalnega podjetniškega centra,
d.o.o., št. 06000-0902367437, pri Banki
Celje, sklic na davčno številko ponudnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 4. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Lokalni podjetniški center,
d.o.o., Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v Lokalnem po-
djetniškem centru, d.o.o., Celje, dne 4. 12.
2001 ob 13. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
va se bančna garancija za resnost ponud-
be.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebnih pogojev ni.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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 sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe 10 dni po odpi-
ranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence, kadrovska usposobljenost in cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 5 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Lokalni po-
djetniški center, d.o.o., Trg Celjskih knezov
8, 3000 Celje.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2001.
Lokalni podjetniški center, d.o.o., Celje

Št. 67 Ob-57551
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– 5.000.000 rednih poštnih znamk
(prvi natis),

– 50.000.000 do 60.000.000 rednih
poštnih znamk (ponatis),

– 7.910.000 priložnostnih poštnih
znamk,

– 110.000 ovitkov prvega dne brez
znamk,

– izdelava ovitka prvega dne – leplje-
nje znamke, bloka – tisk žiga na ovitku,

– 2.800.000 redne dopisnice,
– 25.000 ilustrirane dopisnice z

znamko,
– 10.000 dotisk na redni dopisnici,
– 400.000 celine – pisma s pisem-

skim papirjem – št. kategorije: 15, priloga
I A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni.

5. Kraj izvedbe: Maribor in Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2002
do 31. 1. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nančne zadeve, nabavna služba, Peter Ho-
meter.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, naka-
zati na žiro račun št.: 51800-601-180, s
pripisom: za javni razpis – tiskanje znamk.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za fi-
nančne zadeve, nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 12. 2001 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
10,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdilo o registraciji in
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opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdi-
lo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvi-
daciji ali prenehal poslovati na podlagi so-
dne ali druge prisilne odločbe), potrdilo, da
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, d) Potrdilo, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispevke
in druge dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi RS. Ponudnik mora pre-
dložiti 1. potrdilo davčne uprave, ki potrjuje,
da ima poravnane vse davke in prispevke in
2. lastno izjavo v kateri ponudnik pod mate-
rialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da
ima poravnane vse druge dajatve in poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi RS, da je
število dni blokad žiro računa iz obrazca
BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v preteklih 6
mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov ra-
čun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran več kot 10 dni, da izkazana izguba
iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7), da razpolaga z zadostnimi te-
hničnimi zmogljivostmi, da ni dal zavajajočih
podatkov iz te točke, da je predložil izjavo,
da sprejme pogoje iz razpisne dokumenta-
cuje.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 31. 1. 2002. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 20. oktober 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 427-61-2001 Ob-57563
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: 2367 Vuzenica, Mla-

dinska ul. 1, tel. 879-12-20, faks 879-12-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok za OŠ Vuzenica.

Podrobnejši opis storitev (po realizaci-
jah) 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 vse relacije skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Vuze-
nica z okolico, relacije v razpisni dokumen-
taciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002, z možnostjo poda-
ljšanja za največ tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vuze-
nica – tajništvo.

(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, z virmanskim
nalogom na žiro račun 51800-630-25690.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica, v zapečateni kuver-
ti s pripisom “Javni razpis za šolske prevoze
za 2002”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 11.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Vuze-
nica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 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
31. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najnižja ponujena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom na Občini Vuzenica. Po-
drobnejše informacije o prevozih za posa-
mezno relacijo dobijo ponudniki pri ravnate-
lju OŠ Vuzenica.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Občina Vuzenica

Ob-57599
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja 1, 5000 Nova Gorica, faks
05/302-12-33, tel. 05/335-01-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje varno-
stno-recepcijskih storitev v stavbi Me-
stne občine Nova Gorica, priloga 1b, št.
kat. 23.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: stavba Mestne občine
Nova Gorica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2002
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Nova Gorica, Urad direktorja občinske
uprave, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gori-
ca, Janko Furlan soba št. 13/I.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. od 12. ure od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 12. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica - glav-
na pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2001 ob 13.10 v stekleni
dvorani stavbe Mestne občine Nova Gori-
ca.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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: veljavnost ponudbe do
15. 12. 2001, predvideni datum odločitve
15. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, fiksnost cen 15%, stan-
dard ISO 9001 15%.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Janko Furlan, 05/335-01-25.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 3949 Ob-57600
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-000, faks
07/49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: po prilogi 1A:

1. remontne aktivnosti na diesel ge-
neratorjih DG107DSL001-GEN in
DG107DSL002-GEN (IN 68483)

2. remontne aktivnosti na motorjih
reaktorske črpalke RCPCP01-MTR in
RCPCP02-MTR (IN 68484)

3. remontne aktivnosti na motorjih
glavne napajalne črpalke FW (IN
68485)

4. remontne aktivnosti na VN motor-
jih (IN 68486).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dopustno je predlagati ponudbe tako
za celoten razpisan obseg, kot tudi po sklo-
pih (posameznih internih naročilnicah).

5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 11.
5. 2002, konec del predvidoma 3. 6.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: lokalna na-
bava, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 12. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Nuklearne elektrarne Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika - soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 12. 2001 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne ponujene vrednosti, brez
upoštevanega DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 120 dni po opravljeni storitvi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
zahtev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ponudnik mo-
ra dela opraviti skladno z naslednjo doku-
mentacijo:

– z odobrenim programom zagotovitve
kvalitete (Quality Specification QS 610,
Rev. 0)

– s “QA” zahtevami za izvajalce remon-
tnih del v NE Krško, Rev. 1

– s Splošnimi pogoji za izvajanje remon-
tnih del in ostalih storitev, Rev. 14

– s Tehnično specifikacijo, ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije in v skladu z
roki, določenimi v planu remonta 2002.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni podatka.

(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 ve-
ljati do podpisa pogodbe s strani naročni-
ka.

Datum odločitve 10. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena do 40 točk,
b) zagotovitev kvalitete do 10 točk,
c) reference ponudnika do 30 točk (sku-

pne reference do 10 točk, reference NEK
do 20 točk),

d) finančna moč podjetje do 5 točk,
e) samostojnost nastopanja 15 točk (sa-

mostojno izvajanje del 15 točk, izvajanje
del s pomočjo podizvajalca 5 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 260-13/01-2 Ob-57659
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13A, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-000.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: rekonstrukci-
ja tovornih dvigal v glavni stavbi zavo-
da, storitev po prilogi 1A točka 1 (storitve
vzdrževanja in popravila).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja naročila kot celota, skladno s
specifikacijo predmeta javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Go-
rica, Padlih borcev 13A, 5290 Šempeter
pri Gorici, tajništvo uprave, tel.
05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka
za predložitev ponudbe iz 9.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT
DDV, virmansko na žiro račun št.
52000-603-32020 ali gotovinsko pri bla-
gajni zavoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev
13A, 5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo
uprave (po pošti ali osebno).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 11. uri v prostorih
medicinske knjižnice (I. nadstropje osred-
nje stavbe zavoda).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582),
predmet javnega naročila Robert Bizjak
Ovidoni, dipl. inž. str., (tel.
05/33-01-452).

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica
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Št.  110-1/01 Ob-57704

1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji - DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: geotehnični in hidrogeo-
loško opazovanje stanja na obstoječi AC
mreži v Sloveniji - za obdobje 5 let.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja po naslednjih sklopih:

– sklop 1 - geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na Mariborskem
območju,

– sklop 2 - geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na Celjskem ob-
močju,

– sklop 3 - geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na Ljubljanskem
območju,

– sklop 4 - geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na območju Pri-
morske,

– sklop 5 - geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na območju Go-
renjske,

– sklop 6 - geotehnično opazovanje sta-
nja predorov,

– sklop 7 - hidrogeološko opazoavnje
na SOC,

– sklop 8 - hidrogeološko opazovanje
na AC odsekih po Sloveniji,

– sklop 9 - hidrogeološko opazoavnje
na AC odsekih Primorske.

5. Kraj izvedbe: glej 4. točko.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: naloga se razpi-
suje za obdobje 5 let s pričetkom del v
začetku letu 2002 in z zaključkom del v
decembru 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Suzana Sve-
tličič, univ. dipl. inž. geol. - DDC, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana tel. 01/30-94-261,
faks 01/30-94-302.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavni dan od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 12.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko 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 potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-

do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 7. 12. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vloži-
šče, soba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7.
12. 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 predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,180.000 SIT za sklop 1, v
višini 550.000 SIT za sklop 2, v višini
1,600.000 SIT za sklop 3, v višini 590.000
SIT za sklop 4, v višini 90.000 SIT za sklop
5, v višini 1,300.000 SIT za sklop 6, v
višini 400.000 SIT za sklop 7, v višini
1,110.000 SIT za sklop 8 in v višini
470.000 SIT za sklop 9. Bančna garancija
mora biti veljavna 210 dni od datuma odpi-
ranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije .

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo .

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(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 5. 6. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 1. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
26. 10. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

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. 2016 Ob-57456
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta

160, 1000 Ljubljana, tel. 01/582-25-00,
faks 01/519-44-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema, podrobneje navedeno v raz-
pisni dokumentaciji:

a) računalniška oprema,
b) razvojna orodja in licence za relacij-

sko bazo podatkov.
(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljan-

ski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
za enega ali oba sklopa, ne morejo pa pre-
dložiti prijave le za del posameznega sklo-
pa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudnikom priznana za obdobje treh
let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: na sedežu Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v taj-
ništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Branka
Rorman.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 03100 1005605502, z name-
nom nakazila “plačilo razpisne dokumenta-
cije” ali na glavni blagajni Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celov-
ška cesta 160, III. nadstropje.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: 20. 11. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno podjetje Ljubljanski potni-
ški promet, d.o.o., Celovška cesta 160.
1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja bodo zahtevana v II. fazi.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odloč-
be;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo tega naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi Republike Sloveni-
je;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila;

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun oziroma tran-
sakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON 2);

7. da ima:
– število dni blokad žiro računa oziroma

transakcijskega računa v preteklih 6
mesecih, vključno do dneva sestavitve
obrazca BON 2 enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun oziroma transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;

8. da je usposobljen in ima certifikat za
opravljanje servisne dejavnosti na področju
računalniške opreme (vsaj 2 zaposlena s
certifikatom za servisiranje);

9. da ima vsaj 10 redno zaposlenih;
10. da je vsaj 5 let prisoten na področju

računalniške opreme na slovenskem trgu in
da je certificiran s strani principala za ponu-
jeno opremo;.

11. da omogoča najem in nakup opre-
me na leasing;

12. da so v garancijo všteti vsi stroški v
zvezi z garancijskim popravilom;

13. da zagotavlja garancijo in jamstvo za
dobavljeno opremo za obdobje 3 let ali več
na lokaciji naročnika;

14. da je odzivni čas do 4 ure od prijave
do rešitve motnje;

15. da zagotavlja nadomestno opremo z
enako funkcionalnostjo na lokaciji naročni-
ka za čas servisiranja;

16. da je rok dobave do 15 dni od odda-
je naročila na lokacijo naročnika;

17. da je rok plačila 30 dni po prejemu
računa;

18. da je oprema, ki jo ponudnik ponuja
usklajena z opremo navedeno v razpisni do-
kumentaciji;

19. da ima reference za podobne naba-
ve v zadnjih 2 letih (30 dobav od tega vsaj
10 po več kot 10,000.000 SIT);

20. da zagotovi online dostop do tehnič-
nih specifikacij, nadgradenj programske

opreme, ter baz znanja o uporabi in odpravi
problemov v zvezi s ponujeno opremo.;

21. da zagotovi testno opremo na zahte-
vo naročnika.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 20. 11. 2001; 23. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
je merilo najnižja končna cena posamezne
opreme.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odpošiljatve zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 06/01 Ob-57569
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/899-54-40, faks
03/869-039.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material po skupinah:

– medicinski material in razkužila,
– sanitetni material,
– RTG material,
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material.
(b) Kraj dobave: Velenje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po skupinah in podskupi-
nah.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-1,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprot-
nih naročil naročnika za čas od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zdravstveni dom
Velenje, Plansko analitska služba, Vukelić
Ružica, Vodnikova 1, oddaja in prevzem raz-
pisne dokumentacije, dodatne informacije:
samo pisno na kontaktno osebo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV), ŽR
52800-603-39042.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 21. 11. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: /

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v dru-
gi fazi bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% vrednosti ponudbe, kolikor po-
nudbena vrednost presega 30 mio SIT, če
ponudbena vrednost ne presega 30 mio
SIT, podpisano bianco menico z ustrezno
menično izjavo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 4. 12. 2001 do 9. ure, odločitev o
izbiri: 5. 12. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po predračunu.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 1/2001 Ob-57608
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Ce-

lje, tel 03/544-11-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

živil in materiala za prehrano.
Skupine so:
1. Sadje,
2. sadje eksotično,
3. kmetijski pridelki,
4. suho sadje, gobe,
5. zelenjava sveža,
6. zelenjava zamrznjena,
7. zamrznjene testenine, sladoledi,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. mlevski izdelki,
10. testenine,
11. meso sveže in izdelki iz mesa,
12. perutnina,
13. ribe,
14. vakumsko pakirani proizvodi,
15. konzerve,
16. mleko in mlečni proizvodi,
17. olje,
18. kis,
19. jajca,
20. sokovi (negazirani), voda,
21. brezalkoholne in alkoholne pijače,
22. juhe, omake, majoneza,
23. vloženo sadje, zelenjava,
24. čaji,
25. splošno prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ce-

lje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: mogoča je prijava na eno ali več
skupin, na del posamezne skupine ali na
posamezen artikel prijava ni mogoča.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bo-
do trajale tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva od Milene Vu-
lovič, Splošna bolnišnica Celje, tajništvo po-
močnika direktorja za finance, Gregorčičeva
3, Celje po enodnevni predhodni najavi po
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faksu 03/54-81-219 in predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije – dodatne
informacije daje Stane Mulej, ekon. na tel.
03/54-44-133, int. 2438.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejemajo do 27. 11. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: prijave je potrebno predložiti v tajniš-
tvo pomočnika direktorja za finance Splošne
bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3, Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe se bo v
skladu z zakonom zahtevala v II. fazi po-
stopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni od datuma prevzema blaga.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be predvidoma do konca januarja 2002,
odločitev o sprejemu ponudbe bo znana
predvidoma do konca februarja 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost ponudbenega predra-
čuna za posamezno skupino blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, Ob-55915.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 44/2001 Ob-57623
1. Naročnik: Dom starejših Lendava.
2. Naslov naročnika: Naselje prekmur-

ske brigade 4/a, 9220 Lendava, tel.
02/578-12-36, faks 02/578-12-38.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) meso in mesni izdelki;
1. goveje in svinjsko meso,
2. piščančje in puranje meso,
3. suhomesnati izdelki,
B) mleko in mlečni izdelki:
C) sadje in suho sadje;
D) zelenjava;
E) zamrznjena zelenjava;
F) pekovski izdelki;
G) jajca,
H) moka in bučno olje,
I) pašteta,
J) ostalo prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: Dom starejših Lenda-

va, Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220
Lendava.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: vse razpisane vrste blaga iz posa-
mezne skupine ali podskupine.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004

– prvo obdobje od 1. 1. 2002 do 30. 6.
2002,

– drugo obdobje od 1. 7. 2002 do 31.
12. 2002,

– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do 30.
6. 2003,

– četrto obdobje od 1. 7. 2003 do 31.
12. 2003,

– peto obdobje od 1. 1. 2004 do 30. 6.
2004,

– šesto obdobje od 1. 7. 2004 do 31.
12. 2004 – ta obdobja veljajo za skupine
A-3, B, F, E, G, H, I in J:

– za skupino C in D bodo veljala meseč-
na obdobja, in sicer 36 obdobij od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.

Ponudnik lahko ponudi posamezne sku-
pine, podskupine ali vse skupine oziroma
podskupine. Ponuditi pa mora vse artikle v
skupini ali podskupini.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših Lenda-
va, Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220
Lendava, tel. 02/578-12-36), Šömen Ivanka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 11. 2001, vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: (I. faza) 27. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom starejših Lendava, Naselje
prekmurske brigade 4/a, 9220 Lendava.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: 30-dnevni
plačilni rok in mesečno fakturiranje.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidni v razpisni doku-
mentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 12. 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu 20. 12. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Dom starejših Lendava

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 1241 Ob-57680
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, SI-4224

Gorenja vas, Slovenija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dela na

opustitvi pridobivanja uranove rude –
jamska dela vključujejo naslednje:

– stabilizacija nestabilnih odsekov
jamskih infrastrukturnih objektov;

– zasipavanje opuščenih jamskih pro-
storov;

– izgradnja kanalov, pregrad in vse-
dalnikov;

– vrtanje odvodnjevalnih vrtin;
– izvedba trajnega odvodnjevanja

skozi najnižji podkop;
– zasipanje jaškov in podkopov;
– sanacija površin v območju prido-

bivalnega prostora;
– sanacija potopljenih odkopov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: po postopku ugotav-
ljanja sposobnosti bodo dela oddana v štirih
sklopih. Ponudnik bo lahko ponudbo oddal
za enega ali več naslednjih sklopov:

1. sklop: zaprtje odkopnih polj, pristo-
pnih ramp in smernikov;

2. sklop: vrtanje odvodnjevalnih vrtin;
3. sklop: stabilizacija odprtih prostorov v

blokih, sanacija potopljenih odkopov in za-
piranje jaškov in podkopov: ZJ-8; P-12;
ZJ-6/2a in sanacija površin v območju pri-
dobivalnega prostora;

4. sklop: zapiranje jaškov in podkopov:
P-10; P-1 and Pi; P-9; P-36; P-11.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela 1., 2. in 3.
sklopa se bodo pričela julija 2002 in mora-
jo biti zaključena do konca leta 2004. Dela
4. sklopa se bodo pričela decembra 2002
in morajo biti zaključena do konca leta
2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Svetovalni in-
ženir: SL-Consult d.o.o., Kersnikova 6,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna ose-
ba: Jošt P Rotar, tel. 386-1-234-00-80;
faks 386-1-234-00-87, e-pošta: jost.ro-
tar@sl-consult.si.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. novembra
2001, med 10. in 12. uro, po predhodni
telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumenti za ugotavljanje
sposobnosti so na voljo brezplačno.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 18. december 2001 do 11. ure po
lokalnem času.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Rudnik Žirovski vrh d.o.o., To-
draž 1, SI-4224 Gorenja Vas, Slovenija.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v tej
fazi zavarovanja za resnost ponudbe ni po-
trebno predložiti. V naslednji fazi razpisne-
ga postopka, po vabilu k predložitvi ponudb
bo potrebno predložiti Zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini treh odstotkov po-
nudbene cene.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečne situacije, izplačljive v 60 dneh po
inženirjevi odobritvi. Pri financiranju projek-
ta bo uporabljeno posojilo Evropske Investi-
cijske Banke.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba;
oblika skupnega nastopa se po ugotavljanju
sposobnosti ne sme spremeniti brez naroč-
nikovega pisnega soglasja.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: povprečni letni pro-
met v zadnjih 5 letih, ki ga je kandidat
realiziral kot glavni izvajalec, mora prese-
gati 1.400,000.000 SIT; imeti mora us-
trezne izkušnje kot glavni izvajalec, pri iz-
vedbi vsaj treh projektov podobne narave
in zahtevnosti v zadnjih 5 letih; predložiti
mora referenčno listo, po možnosti z izja-
vami naročnikov opravljenih del; za izved-
bo del mora zagotoviti ustrezno, usposob-
ljeneno osebje: odgovorni vodja del mora
imeti 10 let skupnih izkušenj, 8 let pri po-
dobnih delih in 3 leta pri vodenju podobnih
del; vodilni inženir mora imeti 7 let skupnih
izkušenj, 5 let pri podobnih delih in 2 leti
pri vodenju podobnih del; rudarski delovo-
dja mora imeti 5 let skupnih izkušenj, 3
leta pri podobnih delih in 2 leti pri vodenju
podobnih del; razpolagati mora z ustrezno
opremo ali zagotoviti njeno uporabo za čas
trajanja pogodbenih del (z najemom, od-
plačnim najemom, nakupno pogodbo, ali
drugače); dokazati mora, da ima dostop
do, ali da razpolaga z obratnim kapitalom,
neobremenjenimi nepremičninami, kredit-
nimi zmožnostmi in drugimi finančnimi sred-
stvi, ki so zadostna za spremljanje finan-
čnega prometa izvajanja del za obdobje 6
mesecev na protivrednost 400,000.000
SIT; predložiti mora revidirane izpiske iz
bilance za zadnjih 5 let, s katerimi dokazu-
je trdnost svojega finančnega položaja in
dolgoročno dobičkonosnost; predložiti mo-
ra pravdno zgodovino, točne podatke o
katerikoli pravdi ali arbitraži, ki izvira iz del
po pogodbah, ki jih je že izvršil ali so v
izvajanju, v zadnjih 5 letih.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: vabilo za predložitev ponudb za dela 1.,
2. in 3. sklopa bo poslano marca 2001,
pogodbe pa bodo sklenjene julija 2002.
Vabilo za dela 4. sklopa bo poslano v sep-
tembru 2002, pogodbe pa bodo sklenjene
do decembra leta 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb: v fazi
ugotavljanja sposobnosti ni meril.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dela bodo financirana s sredstvi na-
ročnika in s posojilom Evropske investicij-
ske banke. Pisna pojasnila o razpisu je mo-
goče zahtevati do 14 dni pred rokom za
odpiranje prijav, na naslovu svetovalnega
inženirja: SL-Consult d.o.o., Kersnikova 6,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna ose-
ba: Jošt P Rotar, faks 386-1-234-00-87,
e-pošta: jost.rotar@sl-consult.si.

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 29. junij 2001, št. 624.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

No. 1241 Ob-57684
1. Employer: Rudnik Žirovski vrh L.t.d.
2. Employer’s address: Todraž 1,

SI-4224 Gorenja Vas, Slovenia.
3. (a) The tendered Works consist of:

decommissioning of Uranium Ore Ex-
ploitation – Mining Works:

– stabilisation of unstable sections of
the mine infrastructure;

– filling of abandoned winning areas;
– building of channels, dams and

catchers;
– drilling of drainage bore holes;
– construction of a permanent drain-

age system with flow through the lowest
adit;

– filling of shafts and adits;
– remediation of winning field areas;
– remediation of flooded areas.
(b) If tendering comprises of Lots, the

scope of Lots and possibilities of tender-
ing for a single Lot, more Lots or all Lots:
after the Prequalification the Works will be
contracted in four lots. The Tenderer will be
permitted to tender for one or more of the
following lots:

Lot 1: Decommissioning of winning
fields, access ramps and signs;

Lot 2: Boring of outlet holes;
Lot 3: Stabilisation of open facilities in

blocks, remediation of flooded winning are-
as and closing of the following shafts and
adits: ZJ-8; P-12; ZJ-6/2a; remediation of
winning field areas.

Lot 4: Closing of the following shafts and
adits: P-10; P-1 and Pi; P-9; P-36; P-11.

4. Location of Works: Rudnik Žirovski
vrh

5. Acceptability of Variants: Variant of-
fers are not permitted.

6. Date of commencement and com-
pletion and duration of Works: the Works
of Lot 1, 2 and 3 are scheduled for com-
mencement before July 2002 and shall be
finished by the end of 2004. The Works of
Lot 4 are scheduled for commencement by
December 2002 and shall be finished by
the end of the year 2005.

7. (a) Address of the office where Ten-
der Documents and other information can
be obtained, and the name of the respon-
sible person: Consulting Engeneer:
SL-Consult L.t.d., Kersnikova 6, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, Contact person Jošt P
Rotar, Tel: 386-1-234-00-80; Fax:
386-1-234-00-87, E-mail:
jost.rotar@sl-consult.si.

(b) Time for collection of Tender Docu-
ments: from 5th November onwards, be-
tween 10:00 and 12.00 after previous tele-
phone confirmation

(c) Tender fee and payment details:
Prequalification Documents are free of
charge

8. (a) Date for submission: 18th Decem-
ber 2001 by 11:00 hrs local time.

(b) Address for submission: Rudnik
Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1, SI-4224
Gorenja Vas, Slovenia.

9. Tender Security to be provided with
the Appllication: no tender Security needs
to be provided at this stage. In the next
stage of tenedering, following the invitation
to tender a Tender Security of three percent
of tender price will be requested to be
submitted with the offer.

10. Financing conditions and
disbursement details: monthly statement
payable in sixty days after the certification
of the Engineer. A loan provided by the
European Investment Bank will be used bor
project financing.

11. Legal form of Joint Venture after
Prequalification: Contract; after
prequalification a Joint Venture shall not be
changed without the Employer’s written
consent.

12. Conditions to be fullfilled by the
Tenderer for financial, business and
technical qualification, besides general
conditions according to Public
Procurement law clause 41 to 43:
Average annual turnover of the candidate,
as prime contractor, over the last five years
shall exceed SIT 1,400,000,000.00; The
candidate shall have successful
experience as prime contractor in the
execution of at least three projects of a
nature and complexity comparable to the
proposed contract within the last five years;
The candidate shall submit a list of
projects, preferably with the Employers’
Certificates attached; The candidate shall
provide suitable qualified personnel to fill
the following positions: Project Manager in
charge shall have, ten years of total
experience, eight years of similar works
and three years of managing similar works;
Chief Engineer shall have seven years of
total experience, five years of similar works
and two years of managing similar works;
Miners’ Foreman shall have, five years of
total experience, three years of similar
works and two years of managing similar
works. The candidate shall own, or have
assured access to (through hire, lease,
purchase agreement, or other means) the
key items of equipment for the duration of
the works. The candidate shall
demonstrate that he has access to, or has
available, liquid assets, unencumbered real
assets, lines of credit, and other financial
means sufficient to meet the construction
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cash flow for the contract for a period of
six months, amounting to SIT
400,000,000.00 or equivalent;
Candidate’s audited balance sheets for the
last five years shall be submitted and must
demonstrate the soundness of the
candidate’s financial position, showing
long-term profitability. The candidate shall
provide accurate information on any
current or past litigation or arbitration
resulting from contracts completed or
under execution by him over the last five
years.

13. Provisional date for submission of
Tenders and provisional date of Contract
Notification: Invitation to Tender for the
Works of Lot 1, 2, 3 is scheduled for March
2001, the contract will be concluded in
July 2002. Invitation to Tender for Works of
Lot 4 will be scheduled for September 2002
and the contract will be concluded by De-
cember 2002.

14. Evaluation criteria: none at this
stage

15. Other relevant information about
the Tender: the Works are intended to be
financed by Employers’ funds and by a loan
from the European Investment Bank. Any
written clarifications about the Tender may
be requested up to fourteen days prior to
the deadline for the opening of applications
at the address of the Consulting Engineer:
SL-Consult L.t.d., Kersnikova 6, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, Contact person Jošt P
Rotar, Fax: 386-1-234-00-87, E-mail:
jost.rotar@sl-consult.si.

16. Dates and number of Announce-
ment of Intention: 29th June 2001,
No.624.

Rudnik Žirovski vrh

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 0512/3-308/93-01 Ob-57712

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: od-
daja naročila po postopku s pogajanji po
predhodni objavi, na podlagi 98. člena
ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: projekt

priprave metodoloških in drugih stro-
kovnih podlag ter aktivnosti v zvezi z
Zakonom o sistemu plač v javnem sek-
torju (v nadaljevanju ZSPLJS), in sicer:

– izdelava terminskega plana nalog
in aktivnosti po fazah posamezne me-
todologije;

– izdelava plačne lestvice, kot prilo-
ga ZSPLJS;

– izdelava metodologij za: sistemizi-
ranje in vrednotenje (razporejanje) de-
lovnih mest, napredovanje na delov-
nem mestu ter ocenjevanje delovne
uspešnosti;

– strokovno svetovanje pri delu pro-
jektne skupine;

– sodelovanje pri pogajanjih in pri
uveljavljanju ZSPLJS.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. druge storitve.

5. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročilo se bo od-
dalo v celoti.

6. Kraj izvedbe: lokacija ponudnika –
izvajalca in lokacija naročnika na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana (Urad za sistem plač v
javnem sektorju).

7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
tevala. Upoštevana bo samo osnovna po-
nudba.

8. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvajanja storitve je 1. 12.
2001, predvideni datum zaključka celot-
nega projekta pa je 1. 12. 2002.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti dokument-
acijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki 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 kat-
erega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način

plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30809301.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 11. 2001,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti s priporočeno poši-
ljko ali osebno na naslov naročnika: Mini-
strstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2
– vložišče, 1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odpiranje ponudb ne
bo javno. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 1. 12. 2001.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dne-
va uradnega prejema računa.

14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani za javno naročilo. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no solidarno.

15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: /

16. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, po pogo-
jih, podanih v predmetni dokumentaciji.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki us-
treza merilom: cena in reference.

Največje možno število točk, ki jih lah-
ko ponudba prejme za ceno je 91 točk in
za reference je 9 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: /

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 4168/01 Ob-57598
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 110 kV opreme:
– stikalne naprave,
– merilni transformatorji, odvodniki

prenapetosti in podporni izolatorji.
Dostava razpisane opreme je v skladi-

šče RTP Črnuče-razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (75% delež),
– tehnične prednosti ponujene opreme

(16% delež),
– rok plačila (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– stikalne nabrave: Elektronabava

d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljublja-
na-Črnuče,

– merilni transformatorji, odvodniki pre-
napetosti in podporni izolatorji: C & G
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– stikalne naprave: 59,027.400 SIT

(brez DDV) s proizvajalcem odklopnikov in
ločilnikov Alstom-Kassel,

– merilni transformatorji, odvodniki pre-
napetosti, podporni izolatorji: 38,424.140
SIT (brez DDV) varianta 1, s proizvajalcem
merilnih transformatorjev Končar-MT, odvo-
dnikov prenapetosti ABB (EXLIM) in pod-
pornih izolatorjev Nalda.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– stikalne naprave: 2,
– merilni transformatorji, odvodniki pre-

napetosti, podporni izolatorji: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– stikalne naprave: 60,858.988 SIT

(brez DDV), 59,027.400 SIT (brez DDV),
– merilni transformatorji, odvodniki pre-

napetosti, podporni izolatorji: 41,366.844
SIT (brez DDV), 38,424.140 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 403-4/01 Ob-57708
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, faks 478-56-82, tel.
478-52-52.

3. Datum izbire: 17. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava devetih fotokopirnih strojev
in tekoče vzdrževanje le-teh na lokaci-
jah Ministrstva za finance v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena fotokopir-
nega stroja, ponudbena cena stroška vzdr-
ževanja/kopijo, garancijska doba fotokopir-
nega stroja, odzivni čas serviserja, možnost
nadomestne opreme in dobavni rok fotoko-
pirnega stroja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ricopy d.o.o., Brodi-
šče 28, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
30,081.800,02 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 98,432.694,50 SIT,
30,081.800,02 SIT

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dobava fotokopirnih strojev se izve-
de v 14 dneh po podpisu pogodbe, tekoče
vzdrževanje pa se bo izvajalo v celotnem
življenjskem obdobju stroja, torej v obdobju
5 let.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Ministrstvo za finance

Ob-57458
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 24 kosov; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila uteme-
ljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Belmet
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,055.226
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,055.226 SIT, 1,055.226 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Ob-57459
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 29 kosov; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,014.820
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,014.820 SIT 949.816 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12.Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije

Ob-57460
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4.Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 3 kose; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,189.380 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,787.155 SIT 1,189.380 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor
javno podjetje za distribucijo

električne energije,d.d.

Ob-57461
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d. Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 2 kos; glavno
skladišče naročnika;

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop D: Belmet
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,221.554
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,221.554 SIT 1,221.554 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-57463
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 4 kose; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop E: Belmet
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,084.027 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 5,084.027 SIT, 3,901.440 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Ob-57464
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3.  atum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 9 kosov; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop F: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,659.192 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,743.761 SIT, 3,659.192 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-57465
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4.Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 3 kose; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop J: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,853.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,853.000 SIT, 4,662.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-57466
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 26 kosov; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop I: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,664.625 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,549.000 SIT, 1,664.625 SIT.
11.  Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-57468
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 8 kosov; glavno
skladišče naročnika.

5  Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop H: Belmet
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,660.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,660.000 SIT, 823.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-57469
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 194 kosov; glav-
no skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop G: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,975.723 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5.975.723,00 SIT, 5,975.723 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-57470
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: merilne
naprave in instrumenti; 1 kos; glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop K: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,717.770
SIT.

8.  Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,717.770 SIT, 10,717.770 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12.Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka:
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
elektročne energije, d.d.

Št. 096-28/01 Ob-57476
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tržaška 16, faks 01/425-97-75, tel.
01/47-74-234.

3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pet skupin računalniške opreme: a.
osebni računalniki (2 podskupini: 80 in
40 kosov), b. mrežni strežniki (4 pod-
skupine: 4, 5, 1 in 1 kos), c. monitorji (3
podskupine: 30, 50 in 45 kosov), d. pre-
nosni računalniki (2 podskupini: 8 in 12
kosov) in e. komunikacijska oprema –
stikala (3 podskupine: 27, 4 in 1 kos),
za organizacijske enote naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in servis (za
skupne a., b. in d.), cena, servis in tehnične
lastnosti (za skupino c.), cena, reference,
usposobljenost zaposlenih in servis (za sku-
pino e.), vse kot v razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudniki so dosegli najvišje sku-
pno število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: a. osebni računalniki: 1.
podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 17, 2. podskupina – Zelinka &
sinovi d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17; b.
mrežni strežniki: 1. podskupina – ITS Intertra-
de d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6, 2. pod-
skupina – Zelinka & sinovi d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 17, 3. podskupina – ITS Intertrade
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6, 4. podskupi-
na – Lancom d.o.o., Maribor, Tržaška 63; c.
monitorji: 1. podkupina – Lancom d.o.o., Ma-
ribor, Tržaška 63, 2. podskupina – Lancom
d.o.o., Maribor, Tržaška 63, 3. podskupina –
Hermes Plus d.d., Ljubljana, Šlandrova 2; d.
prenosni računalniki: 1. podskupina – Zelinka
& sinovi d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17, 2.
podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 17; e. komunikacijska oprema:
3 podskupine skupaj – Nil d.o.o., Ljubljana,
Einspielerjeva 6.

7. Pogodbena vrednost: a.: 21,324.800
SIT in 13,328.000 SIT; b.: 6,901.476 SIT,
8,806.000 SIT, 2,163.324 SIT in 8,845.446
SIT; c.: 1,677.186 SIT, 6,265.350 SIT in
10,075.968 SIT; d.: 3,284.400 SIT in
8,568.000 SIT; e.: 46,473.429 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: a.: 8 za obe
podskupini; b. 10 za vse podskupine; c.:
12, 14 in 16; d.: 8 in 6; e.: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: a.: 1. podskupina: 28,503.192 SIT,
17,479.672 SIT, 2. podskupina:

13,994.400 SIT, 11,021.732 SIT; b.: 1.
podskupina: 13,528.178 SIT, 6,426.000
SIT, 2. podskupina: 16,722.173 SIT,
7,467.250 SIT, 3. podskupina: 4,162.945
IST, 1,915.900 SIT, 4. podskupina:
8,845.446 SIT, 5,640.600 SIT; c.: 1. pod-
skupina: 2,481.864 SIT, 1,677.186 SIT,
2. podskupina: 7,766.118 SIT, 5,479.950
SIT, 3. podskupina: 15,068.970 SIT,
10,075.968 SIT; d.: 1. podskupina:
6,166.937 SIT, 3,264.741 SIT, 2. pod-
skupina: 8,568.000 SIT, 7,795.452 SIT;
e.: 49,360.800 SIT, 32,485.812 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 688.6 Ob-57492
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: merilne naprave (števci) za merjenje
električne energije po specifikaciji. Fco
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, rok dobave, kakovost ISO. Ponudnik je
pri vrednotenju ponudb zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., C.
24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 54,676.080
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 54,676.000 SIT, 54,676.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Ur.listu
RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 23. 10. 2001.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 04/2001 Ob-57570
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/899-54-00, faks
03/58-69-039.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: reševalno vozilo kombi verzije s pol-
povišano streho (1 kos).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral dobavite-
lja, ker nobeno od ponujenih vozil ni izpol-
njevalo zahtev iz tehničnega opisa, navede-
nega v razpisni dokumentaciji, naročnik bo
postopek dobave vozila nadaljeval po po-
stopku s pogajanji.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 10. 2001.
Zdravstveni dom Velenje

Št. 4167/01 Ob-57475
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 28. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za daljinsko vodenje
v RP 10 kV Vrtača.

Dostava razpisanega blaga je RP 10 kV
Vrtača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.

Predmet pogajanj: vrednost ponudbe,
dobavni rok, tehnična ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ensico d.o.o., Savska
cesta 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,211.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,211.000 SIT (brez DDV),
19,211.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročilo je bilo oddano v skladu z 2.
točko 110. člena ZJN-1. S tem naročilom želi
naročnik pridobiti ustrezne izkušnje na podro-
čju daljinskega vodenja RTP-jev, ki jih bo upo-
rabil pri priključitvi le-teh na nov distribucijski
center vodenja (DCV) po njegovi izgradnji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 29. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 6886 Ob-57493
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: hidravlične stiskalnice za kotno kriv-
ljenje pločevine z elektronskim krmilje-
njem. Fco elektrokovinska delavnica naroč-
nika.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena, rok plačila, rok
dobave, reference, kakovost ISO. Ponudnik
je pri vrednotenju ponudb zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.o.o., C. na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 17,949.810
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 17,949.810 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 23. 10. 2001.

Elektro Primorska, d.d.

Št. 239-13/01 Ob-57526
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. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

oprema za komunalne odpadke in opre-
ma za ločeno zbiranje odpadkov (EKO oto-
ki). Zabojniki iz polietilena, tipa 120 l: 150
kosov, zabojniki iz polietilena, tipa 240 l:
235 kosov, zabojniki iz polietilena, tipa
1.100 l: 75 kosov, zabojniki iz polietilena,
tipa 240 l - papir: 100 kosov, tipa 240 l -
steklo, pločevinke, pastenke: 200 kosov,
tipa 1.100 l - papir: 115 kosov, tipa 1.100
l - steklo, pločevinke, plastenke: 230 ko-
sov, FCO Kmunala Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena, plačilni po-
goji (odlog plačila, plačilo v obrokih), do-
bavni rok, garancijski rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Saubermacher Süd
d.o.o., Kidričeva 8, 2230 Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 21,310.960
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,505.650 SIT, 19,297.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 10. 2001.
Javno podjetje Komunala

Izola d.o.o.

Ob-57534
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 17. avgust 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osebni računalniki po sklopih:
– sklop Ljubljana – dobava 39 računal-

nikov v Ljubljano,
– sklop Maribor – dobava 7 računalni-

kov v Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– sklop Ljubljana: najnižja skupna ocena

v okviru sklopa,
– sklop Maribor: najnižja skupna ocena

v okviru sklopa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop Ljubljana: ORIA Computers,

d.o.o., Polje 4, Zagorje ob Savi,
– sklop Maribor: PCX Computers,

d.o.o., Stegne 15, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop Ljubljana: 10,173.000 SIT,
– sklop Maribor: 1,743.047 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– sklop Ljubljana: /
– sklop Maribor: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop Ljubljana: devet,
– sklop Maribor: devet.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop Ljubljana: 13,629.185,88 SIT,

10,173.000 SIT,
– sklop Maribor: 2,622.367,30 SIT,

1,740.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. oktober 2001.
Inštitut Republike Slovenije za

rehabilitacijo

Št. 3949 Ob-57541
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-305, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: inštrumentacijski kabel v nuklearni
klasi tip triax RSS-6-108/LE
(C11,1/C#18) 1.500 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naroča se enak kabel od
istega proizvajalca, ki je originalno vgrajen v
reaktorski stavbi NEK od samega začetka
obratovanja elektrarne.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Energy&Process
Corp.a Ferguson Subsidiary, PGS Division
2146 Flinstone drive, Tucker, GA.USA - po-
oblaščeni zastopnik proizvajalca kablov
ROCKBESTOS COMP.USA.

7. Pogodbena vrednost: 14,700.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,700.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3949 Ob-57542
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-305, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 5. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: originalni rezervni deli/sklopi venti-
lov, 16 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: rezervne dele naročamo od
originalnega proizvajalca ventilov ki so vgra-
jeni v NEK od samega začetka obratovanja
elektrarne.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ATWOOD AND MOR-
RIL CO.INC. 285 Canal Street, Salem,
USA.

7. Pogodbena vrednost: 9,680.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,680.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 10. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-57528
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva 9, 2000

Maribor, tel. 02/48-06-100 faks
02/47-13-157.

3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava parnega kotla, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na objavljen javni razpis se
je prijavil en sam ponudnik, ponudba se je
kot neprimerna zavrnila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kopun Simto d.o.o.,
Zgornji Duplek 19, 2241 Spodnji Duplek.

7. Pogodbena vrednost:  18,052.182
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na podlagi 1. točke prvega odstavka
20. člena ZJN se je kot najugodnejši in
primeren kandidat izbral dobavitelj.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2001.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Ob-57543
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,

1000 Ljubljana, tel. 28-05-262, faks
28-05-255.

3. Datum izbire: 9. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, refe-
renc, dobavnega roka, plačilnega roka in
tehnične ocene ponudbe dobila največje
šteivlo točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: FMC d.o.o., Tržaška
330, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,084.632 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,307.509,11 SIT, 5,084.632 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 10. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 799-03-1/01-3221 Ob-57496
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljub-

ljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava čistil in sredstev
za osebno higieno zaprtih oseb, zavodi
za prestajanje kazni zapora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop čistil: Fripak d.o.o., Tomšičeva
30, 2000 Maribor (17,904.022,70 SIT),

2. sklop sredstev za osebno higieno:
Tehnochem d.o.o., Kardeljeva ploščad 11a,
1000 Ljubljana (13,440.385,60 SIT).

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop čistil: 30,811.792,02 in

17,904.022,70 SIT,
2. sklop sredstev za osebno higieno:

15,417.887,52 in 13,440.385,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001, Ob 50932.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2001.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 693.6 Ob-57487
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00, faks
05/302-32-12.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema in material po sklopih: vo-
dniki polizolirani, kabli 20 kV, vodniki
Al/Fe, NN kabli 1 kV, kovinski jamborji,
leseni drogovi, ločilniki, odvodniki pre-
napetosti, transformatorji, izolatorji, be-
tonski drogovi.

Fco skladišče naročnika nerazloženo na
določene lokacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, rok dobave, način plačila, kakovost. Po-
nudnik je pri vrednotenju ponudb zbral naj-
več točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.
C. 24. junija 3, 1231 Ljubljana za sklope:
vodnike polizolirane, kable 20 kV, lesene
drogove, Eltima, d.o.o., Šlandrova 8/a,
1231 Ljubljana za sklopa: vodnike Al/Fe,
kovinske jamborje, Kapis d.o.o. za sklop
NN kabli 1 kV, Tehmar d.o.o., Panonska
ulica 30, 2000 Maribor za sklope: ločilniki,
odvodniki prenapetosti, transformatorji, izo-
latorji, betonski drogovi.

7. Pogodbena vrednost: Elektronabava
d.o.o. – vodniki polizolirani, kabli 20 kV,
leseni drogovi: 33,946.000 SIT, Eltima
d.o.o. – vodniki Al/Fe, kovinski jamborji:
8,767.500 SIT, Kapis d.o.o. – NN kabli 1
kV: 15,652.496,63 SIT, Tehmar d.o.o. –
ločilniki, odvodniki prenapetosti, transforma-
torji, izolatorji, betonski drogovi:
78,122.105,13 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost navišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop vodniki polizolirani: 10,523.250

SIT, 6,550.000 SIT;
– sklop kabli 20 kV: 18,462.000 SIT,

15,654.000 SIT;
– sklop vodniki Al/Fe: 3,399.350 SIT,

2,957.500 SIT;
– sklop NN kabli 1 kV: 21,452.200 SIT,

15,652.496,63 SIT;
– sklop kovinski jamborji: 5,964.000

SIT, 5,964.000 SIT;
– sklop leseni drogovi: 16,415.500 SIT,

11,742.000 SIT;
– sklop ločilniki: 9,042.000, SIT,

4,260.000 SIT;
– sklop odvodniki prenapetosti:

11,984.784 SIT, 3,906.945 SIT;
– sklop transformatorji: 23,265.000 SIT,

17,250.300 SIT;
– sklop izolatorji: 13,193.750 SIT,

9,512.550 SIT;
– sklop betonski drogovi:

49,105.595,12 SIT, 43,192.310,13 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Ur.listu RS,
če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 23. 10. 2001.

Elektro Primorska, d.d.

Ob-57741
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 39.400 ton navadne pšenice (triticum
Vulgare) letnik 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agrosaat d.o.o., Devo-
va 5, 1000 Ljubljana in Žito mlini d.o.o.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.620,748.008 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1.620,748.008 SIT (z DDV),
199,800.000 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 2001 Ob-57670
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-28, faks
01/300-39-11.

3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: 49 računalnikov,
2. sklop: 34 tiskalnikov in 2 scanner-

ja.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 95%; plačilni pogoji
5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: Oria Computers d.o.o., Polje 4,
1410 Zagorje ob Savi,

2. sklop: PCX Computers d.o.o., Stegne
15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 11,604.880 SIT,
2. sklop: 3,315.401,98 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 6,
2. sklop: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

1. sklop: 14,929.134,53 SIT in
11,604.880 SIT,

2. sklop: 4,740.710 SIT in 3,315.401,98
SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 10. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 8-B/01 Ob-57618
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9, 2000

Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

kurilno olje – ekstra lahko.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: A) cena – 90%, B) plačilni pogoji
– 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska ce-
sta 50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,972.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,207.880,80 SIT; 10,972.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 26. 10. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 961-5/01 Ob-57645
1. Naročnik: po pooblastilu Ministrstva

za delo, družino in socialne zadeve je na-
ročnik Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje.

2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova poslovnih pro-
storov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Območna služba Maribor,
Gregorčičeva 37, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi meril, navedenih

v razpisni dokumentaciji (tj. cena in rok iz-
vedbe) je najugodnejši ponudnik dosegel
najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno Podjetje Radlje,
d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 40.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost z vračunanim DDV znaša
23,107.210,37 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 26,718.703,48 SIT,
23,107.210,37 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

po pooblastilu
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 0-4/34-01 Ob-57610
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Olm-
ske Doline – I. faza, KS Gažon in Olmo –
Mestna občina Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
usposobljenost, reference že opravljenih del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 68,252.223,
15 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 36,170.681 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 93,714.927,79 SIT,
68,252.223,15 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-57609
1. Naročnik: Občina Lovrenc na Pohor-

ju.
2. Naslov naročnika: Spodnji trg 8,

2344 Lovrenc na Pohorju.
3. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja etažnega parki-
rišča za osebne avtomobile v Lovrencu
na Pohorju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) ponudbena cena največ – 70 točk,
b) reference s priporočili največ – 20

točk,
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c) plačilni pogoji največ – 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Rad-
lje d.d., Mariborska 40, 2360 Radlje ob
Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
37,761.804,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 38,416.199,42 SIT,
37,761.804,80 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55233.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Občina Lovrenc na Pohorju

Št. 350-04/01-1 Ob-57696
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,

2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.

3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja

infrastrukturnih objektov za 1. fazo obrt-
ne cone Novi Jork-Markovci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena 72 točk, rok
izvedbe 10 točk, plačilni pogoji 3 točke,
reference ponudnika 5 točk in garancijska
doba 10 točk. Izbrani ponudnik je zbral naj-
večje število točk od možnih 100.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 104,474.210
SIT (pred podpisom pogodbe so bila iz ob-
sega del izvzeta naslednja dela: EEN, iz-
gradnja TP in nizkonapetostni razvod).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ca. 13,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 118,752.637,08 SIT,
184,663.514,92 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na osno-
vi javnega razpisa brez omejitev.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Občina Markovci

Št. 33303/02/01 Ob-57564
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, tel. 03/56-34-800, faks 03/56-
27-986.

3. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: strojna, gradbena in
elektro dela pri rekonstrukciji letnega
bazena v Trbovljah za 1. fazo – strojnico
bazena.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, rok
izvedbe 5%, reference ponudnika, podiz-
vajalcev in kadrov 10%, finančna usposob-
ljenost 5% in tehnična sprejemljivost 5%.
Izbrani izvajalec je po teh merilih dosegel
najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trg revoluci-
je 25b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 57,437.365
SIT (rekonstrukcija letnega bazena: 1. faza
– strojnica bazena).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 54,565.496 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,910.839 SIT, 62,474.592 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 10. 2001.
Občina Trbovlje

Št. 351-1/2001-04 Ob-57508
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,

2366 Muta, faks 02/876-11-14.
3. Datum izbire: sklep o zavrnitvi vseh

ponudb št. 351-1/2001-04 z dne 22. 10.
2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev knjižnice Muta,
Glavni trg 17, Muta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference.

Naročnik je še v fazi pridobivanja in la-
stninjenja prostorov, ki jih mora odkupiti ter
pridobiti gradbeno dovoljenje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročnik ni dodelil naro-
čila nobenemu ponudniku.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,235.099,67 SIT, 16,485.267,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 10. 2001.
Občina Muta

Št. 70-336-46/01 Ob-57621
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks 01/437-
20-70.

3. Datum izbire: 16. avgust 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zamenjava oken, preno-
va fasade in prostorov za izvajanje reha-
bilitacijskih programov stavbe v Maribo-
ru v okvirni vrednosti 19,500.000 SIT, Ču-
farjeva 5, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 91 točk, ugodni
plačilni pogoji do 3 točke, rok izvedbe do 6
točk, naročilo je bilo dodeljeno ponudniku z
najvišjim številom točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Peter La-
mut, s.p., Ob potoku 26, Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
15,339.133,32 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,073.580,73 SIT,
15,339.133,32 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. oktober 2001.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Ljubljana

Št. 405-07-3/01-6 Ob-57457
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-pošta obcina.kanal@siol.net.

3. Datum izbire: 28. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev trga pred stav-
bo občine v Kanalu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejše ocenjena po-
nudba po razpisnih pogojih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Go-
rica d.d., prvomajska 52, Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 15,573.650
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 26,850.137,50 SIT,
13,819.002,72 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2001.

Občina Kanal ob Soči

Ob-57500
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba lokacijske (LD) in
projektne dokumentacije (PGD, PZI) ka-
nalizacijskega omrežja naselja Bevče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najce-
nejša ponudba.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidrosvet d.o.o. Celje,
Lava 11, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 18,058.250
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,575.500 SIT, 18,058.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 10. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Ob-57501
1. Naročnik: Komunalno Podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba lokacijske (LD)
in projektne dokumentacije (PGD, PZI)
kanalizacijskega omrežja naselja Paka
pri Velenju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najce-
nejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE d.d. Ljubljana, Haj-
drihova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,386.700
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,065.000 SIT, 15,386.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 10. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št.  110-1/01 Ob-57706
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno
maso na območju AC baze Ljubljana AC
baze Postojna in AC baze Hrušica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d. Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
59,848.027,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,031.725 SIT in 59,848.027,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 11. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji - DARS d.d.

Št. 351-03-13/2001 Ob-57603
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.

3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Zorani-
ne, Zadružniške in Maistrove ulice v
Mengšu (obnova vodovoda in javne raz-
svetljave, pločnikov in cestišča z odvod-
njavanjem, izgradnja CATV in plinovo-
dnega omrežja).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 93,514.482
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 138,987.138 SIT, 93,514.482 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 10. 2001.
Občina Mengeš

Ob-57604
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: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: komunalna ureditev
obrtne cone “Ob Bobnu”, kraj izvedbe je
Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na osnovi najni-
žje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost:
59,658.271,57 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 72,544.510 SIT brez DDV,
59,658.271,57 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje

Ob-57605
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: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Partizan-
ske ceste na Dolu od km 0,000 do km
0,670, kraj izvedbe Dol pri Hrastniku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na osnovi najni-
žje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost:
66,386.696,80 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 74,321.771 SIT brez DDV,
66,386.696,80 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje

Ob-57606
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: komunalna ureditev UN
Log – I. faza, kraj izvedbe je Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na osnovi najni-
žje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost d.o.o., Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik.
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7. Pogodbena vrednost:
17,784.156,46 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 31,851.703 SIT brez DDV,
17,784.156,84 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 14/3317/2001 Ob-57592

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-23-12.
3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: I. faza ome-

jenega postopka za “dobavo računalni-
ške opreme: točka a. osebnih računalni-
kov, prenosnih računalnikov, Windows
terminalov, tiskalnikov in točka b. strež-
nikov”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v I. fazi omejenega postop-
ka veljajo samo pogoji za priznanje sposo-
bnosti prijavitelju, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: po I. fazi omejenega
postopka se prizna usposobljenost za “do-
bavo računalniške opreme”, in sicer za
dobavo točke a. osebnih računalnikov,
prenosnih računalnikov, Windows termi-
nalov, tiskalnikov in točke b. strežnikov
kandidatom Hermes Plus, d.d., Unistar
LC, d.o.o., EMG, d.d., Skupina Atlantis,
d.o.o., SRC.SI, d.o.o. ECS, d.d. in za
dobavo točke a. osebnih računalnikov,
prenosnih računalnikov, Windows termi-
nalov, tiskalnikov kandidatu Iskra računal-
niki, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 21. 9.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 4-2001 Ob-57707
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.

Maribor.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor; faks 02/33-27-661, tel.
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001 oziroma
4. 9. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev z gradbeno mehanizacijo, izva-
janje enostavnejših ročnih komunalnih
del ter varovanje zbirnih centrov in osta-
le vrste varovanja po potrebi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– od I. sklopa do VI. sklopa: tehn. la-
stnosti stroja (45), ponudbena cena (45),
plačilni pogoji in način plačila (10),

– VII. sklop in VIII. sklop: ponudbena ce-
na (80), plačilni pogoji in način plačila (20),

– IX.sklop: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– I. sklop: /
– II. sklop: Marija Slaček s.p., Ptuj,
– III. sklop: Miroslav Bec s.p., Ptuj,
– IV. sklop: Vilibald Šabeder s.p., Sp.Du-

plek,
– V. sklop: Vilibald Šabeder s.p., Sp.Du-

plek in Avtoprevoz Gramet-trade d.o.o., Ma-
ribor,

– VI. sklop: Avtoprevoz Gramet-trade
d.o.o., Maribor,

– VII. sklop: Avtoprevoz Gramet-trade
d.o.o., Maribor in OZ Trgokooperant z.o.o.,
Maribor,

– VIII. sklop: Tehnocomerce d.o.o. Ma-
ribor,

– IX. sklop: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– I. sklop: 1,
– II. sklop: 1,
– III. sklop: 1,
– IV. sklop: 2,
– V. sklop: 3,
– VI. sklop: 1,
– VII. sklop: 3,
– VIII. sklop: 2,
– IX. sklop: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– I. sklop: /
– II. sklop: /
– III. sklop: /
– IV. sklop: 5.831 SIT/uro; 3.712,80

SIT/uro,
– V. sklop: 3.903,20 SIT/uro; 3.712,80

SIT/uro,
– VI. sklop: /
– VII. sklop: /
– VIII. sklop: 1.750 SIT/uro; 1.107

SIT/uro,
– IX.sklop: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49576.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 10. 2001.

Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor

Št. 025-5/2001-10 Ob-57607
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 13. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdr-

ževanja in popravila - Servisno vzdrže-
vanje službenih vozil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 50 točk; refe-
rence od 0 do 15 točk; časovni okvir izved-
be nalog od 0 do 20 točk; celovitost ponud-
be od 0 do 15 točk. Na javni razpis je pri-
spela ena ponudba, ki pa jo je naročnik na
javnem odpiranju ponudb izločil iz nadaljnje
obravnave, ker ni bila v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije in ni vsebovala
vseh zahtevanih dokazil. Naročnik je nada-
ljeval postopek s pogajanji brez predhodne
objave in bo javno naročilo oddal po posa-
meznih razpisanih nalogah.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 (izločena

iz nadaljnje obravnave).
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 10. 2001.
Geodetska uprava RS

Št. 47/3142/2001 Ob-57593
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija var-

nostnih višin na daljnovodu 220 kV Kle-
če - Podlog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (95%), pla-
čilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d.

7. Pogodbena vrednost: 9,118.732
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,445.863 SIT, 9,118.732 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 10. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Ob-57595
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: organizira-

nje in strokovno vodenje centralne čistil-
ne in transportne ekipe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. ponudbena vrednost (60
točk), 2. strokovnost kadra (30 točk), 3. pri-
sotnost na trgu - reference (10 točk), skupaj
100 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem d.o.o., Ko-
pitarejva 5, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 17,830.393
SIT letno (vključno z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,830.393 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45862 (ki ni
uspel – prispela ena sama ponudba), pono-
vitev pod enakimi razpisnimi pogoji v Ur. l.
RS, št. 38 z dne 18. 5. 2001, Ob-48640.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 40307-7/01 Ob-57695
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: 6210 Sežana, Par-

tizanska cesta 4.
3. Datum izbire: 7. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: finančni lea-

sing.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
a) cena storitve,
b) ugodnosti (pravice) kupca iz kupopro-

dajne pogodbe sklenjene med lastnikom
predmeta leasinga in leasingo dajalcem (ga-
rancijski rok za predmet leasinga itd.), ki jih
leasingo dajalec cedira na leasingo jemalca,

c) reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hypo leasing, Koper, Ferrar-
ska 30.

7. Pogodbena vrednost: 2,913.981,68
DEM.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 5. 5.
2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 10. 2001.

Občina Sežana

Št. 096-12/01 Ob-57477
1. Naročnik: Agencija Republike Sloveni-

je za plačilni promet, Centrala Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tr-

žaška 16, faks št. 01/425-62-68, tel.
01/477-41-00.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

storitev prehrane za delavce naročnika s
prevzemom 2 delavk in brezplačnim na-
jemom prostorov in opreme obrata inter-
ne prehrane (z možnostjo uporabe za ca-
tering).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, izkušnje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kulinar d.o.o., Leskoškova
8, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 600 SIT za ma-
lico.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 600 SIT, 525 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 10. 2001.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 462-02/81-01/0520-010 Ob-57512
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, General-
ni 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. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje pro-

storov se bo vršilo po posameznih loka-
cijah v okviru carinskih uradov v obdobju
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor najugodnejše
ponudbe so:

1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (referen-
ce) 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 vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od

10,000.001 SIT v vrednosti do 30,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik za predložene reference lah-
ko prejme največ 100 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za čiščenje prostorov so
bili izbrani spodaj navedeni ponudniki:

– ponudnik ISS Servisystem d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, Maribor, za čiščenje prostorov v
carinskem uradu Celje, Koper, Ljubljana in
Nova Gorica,

– ponudnik Hernaus d.o.o., Kopališka
c. 2, Velenje, za čiščenje prostorov v carin-
skem uradu Jesenice in Murska Sobota,

– ponudnik Tip Top d.o.o., Prisojna pot
1, Koper, za čiščenje prostorov v carinskem
uradu Sežana,

– ponudnik Čistoča d.o.o., Labodova
18, Trzin, za čiščenje prostorov v carinskem
uradu Dravograd in Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– za carinski urad Celje 11,309.451,55

SIT,
– za carinski urad Dravograd

2,974.626,48 SIT,
– za carinski urad Jesenice

19,267.075,80 SIT,
– za carinski urad Koper

19,163.943,64 SIT,
– za carinski urad Ljubljana

21,007.128,64 SIT,
– za carinski urad Maribor

3,771.516,48 SIT,
– za carinski urad Murska Sobota

16,774.493,23 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica

3,034.635,66 SIT,
– za carinski urad Sežana 9,116.580,48

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za carinski urad Celje 17,771.745,60

SIT in 11,309.451,55 SIT,
– za carinski urad Dravograd

3,970.922,85 SIT in 2,974.626,48 SIT,
– za carinski urad Jesenice

21,489.165,18 SIT in 19,267.075,80 SIT,
– za carinski urad Koper

26,269.497,52 SIT in 19,163.943,64 SIT,
– za carinski urad Ljubljana

25,889.191,61 SIT in 21,007.128,64 SIT,
– za carinski urad Maribor 5,785.542

SIT in 3,771.516,48 SIT,
– za carinski urad Murska Sobota

21,457.084,03 SIT in 16,774.493,23 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica

3,210.106,87 SIT in 3,034.635,66 SIT,
– za carinski urad Sežana

12,420.601,20 SIT in 9,116.580,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 10. 2001.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS
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Št. 351-05-8/00 Ob-57515
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. sklop: izvedba strokovnega nadzo-

ra po zakonu o graditvi objektov pri
obnovi objekta na Gregorčičevi 25 v
Ljubljani;

2. sklop: izvedba strokovnega nadzo-
ra po zakonu o graditvi objektov pri
obnovi objekta na Roški cesti v Ljublja-
ni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 23 točk;

3. strokovna izobrazba kadrov - skupaj
največ 4 točke;

4. certifikat ISO 9001 - 4 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Lokainvest, Podjetje za
svetovalni inženiring d.o.o., Kapucinski trg
7, 4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 5,259.000 SIT;
2. sklop: 6,806.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 25,287.500 SIT, 5,259.800

SIT;
2. sklop: 32,725.000 SIT, 6,806.800

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 9/01 Ob-57516
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, e-naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava vo-

zovnic v potniškem prometu.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: priloga.

NABAVA VOZOVNIC V POTNIŠKEM PROMETU

Pogoji za priznanje sposobnosti AIRPASS GLOBTOUR GOLFTURIST KOMPAS

Pravni status:
1. Ponudnik  je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. DA DA DA DA
2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji ter  ni prenehal

poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe DA DA DA DA
3. 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. DA DA DA DA

4. Ponudnik je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.  Ponudnik, ki ima sedež
v tujini, je poravnal v Republiki Sloveniji vse dajatve, ki bi jih moral poravnati v RS. DA DA DA DA

5. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila. DA DA DA DA

6. Ponudnik sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji za izvedbo javnega naročila DA DA DA DA

Poslovna sposobnost:
7. Dobavni rok - zahteva se največ 1 (en) delovni dan od prejema naročila DA DA DA DA
8. Zagotavljanje izbire najracionalnejših možnosti za naročnika in izterjava sredstev

nerealiziranih storitev DA DA DA DA
9. Registracija International Air Transport Association (IATA) DA DA DA DA
10. Reference  s področja RD s priporočili DA DA DA DA
  - najmanj 10 (deset) referenc s priporočilom , DA DA DA DA
  - najmanj 1 (eno) referenco, kjer je bil ponudnik izbran po zakonu o javnih naročilih

v zadnjih 3 (treh) letih – obvezna priporočila . DA NE DA DA
11. Podpisan in izpolnjen vzorec pogodbe DA DA DA DA
12. Obrazce BON1 in BON2 oziroma BON3 DA DA DA DA
13. Priloženi bilanci uspeha za leto 1999 in 2000. DA DA DA DA
14. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega žiro računa DA DA DA DA
15. Ponudnik mora neprekinjeno poslovati na področju prodaje iz razpisane dejavnosti

več kot 3 (tri) leta do datuma objave tega razpisa. DA DA DA DA
16. Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost

poslovanja (večkratne neustrezne dobave ali izkazano ponavljanje napak pri dobavi
vozovnic). DA DA DA DA

17. Ustrezno poslovno razmerje za dobavo vseh vozovnic. Priložiti mora listine, iz katerih
je razvidno veljavno razmerje z dobavitelji . DA DA DA DA

Finančna sposobnost:
18. Vrednost kapitala mora presegati  20 Mio SIT (v bilanci stanja na dan 31.12.2000)

Poleg zahtevanih bilanc stanja lahko prijavitelj dokaže trenutno vrednost nepremičnin
in s tem zahtevano višino kapitala še z naslednjima dokumentoma: DA DA _ DA

  1. izpisek iz zemljiške knjige kot dokaz lastništva nepremičnin in _ _ DA _
  2. oceno vrednosti teh nepremičnin, ki jo izda sodno zapriseženi cenilec. _ _ DA _
  Oba dokumenta morata biti stara manj kot tri leta, zadostuje kopija dokumentov. _ _ DA _
19. Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu 2000 mora biti večja od 400 mio SIT

(izkazana v bilanci uspeha za leto 2000) DA DA DA DA
20. Brezplačne ugodnosti, povezane z razpisano dejavnostjo DA DA DA DA
21. Višina popusta  (najmanj 5%)   na dejavnosti ponudnika, ki niso predmet tega razpisa 8% 5% 5% 7%
22. Plačilni pogoji - najmanj 30 dni po izstavitvi računa DA DA DA DA
23. Brezplačna lastna dostava na mesto naročnika DA DA DA DA
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Pogoji za priznanje sposobnosti AIRPASS GLOBTOUR GOLFTURIST KOMPAS

24. Bančna garancija za resnost ponudbe v skladu s temi navodili in izjava banke, da bo
izbranemu kandidatu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih
v znesku 500.000,00 SIT DA DA DA DA

25. Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2000 se ne sme zmanjšati  za več kot 30%
glede na leto 1999. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah
uspeha za leto 1999 in 2000. DA DA DA DA

Tehnična sposobnost:
26. Ponudnik mora imeti vsaj 2 (dva)  prostora za opravljanje razpisane dejavnosti DA DA DA DA

Kadrovska sposobnost:
27. Ponudnik izplačuje plače v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti. DA DA DA DA
28. Ponudnik mora imeti ustrezno število kadrov za poslovanje z naročnikom. DA DA DA DA
  Zahteva se najmanj 3 redno zaposlene delavce za nedoločen ali določen čas. 10 6 6 7
29. Ponudnik mora imeti primerno usposobljene kadre z ustrezno izobrazbo. DA DA DA DA
  Zahteva se najmanj 3 delavce z IATA licenco. Za dokazilo štejejo kopije spričeval. DA DA DA DA
30. Ponudnik mora imeti kadre z ustreznimi delovnimi izkušnjami. DA DA DA DA
  Zahteva se najmanj 3 letna povprečna delovna doba ustrezno kvalificiranih delavcev. 9 9,5 13 12

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Airpass, d.o.o., Vošnjakova 16, 1000
Ljubljana,

2. Golfturist d.o.o., Trdinova 3, 1000
Ljubljana,

3. Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 76,500.000
SIT/leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni

list RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-51022.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Št. 3 Ob-57549

1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-
skem.

2. Naslov naročnika: Ul. Franceta Bar-
leta 23, 4207 Cerklje.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz

osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo
Cerklje in podružnično šolo Zalog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 85 točk cena, 10 točk refe-
rence, 5 točk finančna usposobljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Alpetour – Potovalna
agencija, d.d., Kranj in Meteor Cerklje,
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 16,530.000
SIT in 8,199.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,930.000 SIT, 22,620.839 SIT
in 11,874.134 SIT, 11,300.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 2001/068 Ob-57455

1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-
matiko.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpi-
si@gov.si.

3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja

in vzdrževanje aplikacije za vodenje evi-
dence o dodeljevanju digitalnih potrdil.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je
izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Comland d.o.o., Kotni-
kova 30, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,856.093,45
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 10. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 27/01 Ob-57474

1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: implemen-

tacija prostorskega informacijskega si-
stema kot nadgradnja obstoječemu po-
slovnemu informacijskemu sistemu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– ustreznost ponujene rešitve (50% de-
lež),

– cena (25% delež),
– izkušnje ponudnika (10% delež),
– stroški vzdrževanja sistema (5% delež),
– izvedbeni rok (5% delež),
– usposobljenost ključnega osebja (5%

delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje

doseženo število točk po merilih za vredno-
tenje ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Academa d.o.o., Zemlje-
merska 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,487.395
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,000.000 SIT
(vključen DDV).

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 48,921.600 SIT (brez DDV),
18,487.395 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 29. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Št. 025-20/2001-6 Ob-57552

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-
00, faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

poslovnih prostorov Območne geodet-
ske uprave Maribor, izpostave Sloven-
ska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 70 točk,
certifikat ISO 9001 ali drug podoben certi-
fikat od 0 do 10 točk, ugodnosti od 0 do
10 točk, fiksnost cene od 0 do 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ISS Servisystem
d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 402.196,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: naročnik je
v prvem delu postopka prejel 1 ponudbo, v
drugem delu postopka (postopek s poga-
janji) pa je prejel 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: po ceniku.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90415-3/2001-12 Ob-57553

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije in Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34; Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana; faks 01/431-80-06.

3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava dr-

žavne topografske karte v merilu 1: 50
000 (DTK 50) in vojaške topografske
karte v merilu 1: 50 000 (VTK 50) po
posameznih nalogah: 4.1. Pripravljalna
dela ter zajem dopolnitev in sprememb
(za 3 liste DTK 50 in VTK 50), 4.2. Ob-
delava tiskanih listov TK 50 (12 tiska-
nih listov TK 50).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za obe nalogi so
bila: cena – 60 točk, ustreznost ponudbe

delovnim nalogam – 10 točk, izkušnje in
reference ponudnika na primerljivih delih –
10 točk, usposobljenost nosilcev (ključne-
ga osebja) – 10 točk, izvedbeni rok – 10
točk. Na podlagi teh meril smo vse ponud-
be točkovali in izbrali tisto, ki je imela naj-
več točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: za nalogo 4.1. Pri-
pravljalna dela ter zajem dopolnitev in spre-
memb (za 3 liste DTK 50 in VTK 50) je bilo
naročilo dodeljeno Geodetskemu zavodu
Slovenije d.d., Ljubljana, Zemljemerska uli-
ca 12; za nalogo 4.2. Obdelava tiskanih
listov TK 50 (12 tiskanih listov TK 50) pa je
bilo naročilo dodeljeno DFG Consultingu
d.o.o, Ljubljana, Pivovarniška ulica 8.

7. Pogodbena vrednost: za nalogo
4.1. znaša pogodbena vrednost
7,574.350 SIT, za nalogo 4.2. pa
4,998.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za vsako
nalogo sta prispeli 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za nalogo 4.1: 8,255.625 SIT,
7,574.350 SIT; za nalogo 4.2: 6,009.500
SIT, 4,998.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo objavljeno.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-27/2001-7 Ob-57453

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-
00, faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: servisno

vzdrževanje in popravila kopirnih in fo-
tokopirnih strojev Geodetske uprave
Republike Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena od 0 do 70 točk,
fiksnost cene od 0 do 15 točk, odzivni čas
od 0 do 10 točk, ugodnosti od 0 do 5
točk. Naročnik ni izbral izvajalca za nalo-
ge: 4.3. Servisno vzdrževanje kopirnih in
fotokopirnih strojev znamke Metem, 4.4.
Servisno vzdrževanje kopirnih in fotokopir-
nih strojev znamke Meta, 4.5. Servisno
vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih strojev
znamke Ecodiazo, 4.9. Servisno vzdrževa-
nje kopirnih in fotokopirnih strojev znamke
Gorenje, 4.11. Servisno vzdrževanje ko-
pirnih in fotokopirnih strojev znamke Elsy
Copy, 4.12. Servisno vzdrževanje kopirnih
in fotokopirnih strojev znamke Rowe, 4.13.
Servisno vzdrževanje kopirnih in fotokopir-
nih strojev znamke Oce in 4.14. Servisno

vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih strojev
znamke Superdiazo, ker ni prispela nobe-
na ponudba, za nalogo 4.6. Servisno vzdr-
ževanje kopirnih in fotokopirnih strojev
znamke Nashuatec in za nalogo 4.10. Ser-
visno vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih
strojev znamke Xerox pa je prispela po ena
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: za nalogi 4.1. Servi-
sno vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih
strojev znamke Canon in 4.8. Servisno
vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih strojev
znamke Olivetti: Biring d.o.o., IOC Trzin,
Motnica 7a 1236, Trzin; za nalogi 4.2.
Servisno vzdrževanje kopirnih in fotokopir-
nih strojev znamke Minolta in 4.7. Servi-
sno vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih
strojev znamke Ricoh: Aleš Sluga s.p., Bi-
roservis Sluga Celje, Partizanska ulica 35,
3000 Celje,.

7. Pogodbena vrednost: za nalogo
4.1. Servisno vzdrževanje kopirnih in foto-
kopirnih strojev znamke Canon in 4.8. Ser-
visno vzdrževanje kopirnih in fotokopirnih
strojev znamke Olivetti 4,687.152,34 SIT,
za nalogo 4.2. Servisno vzdrževanje kopir-
nih in fotokopirnih strojev znamke Minolta
in 4.7. Servisno vzdrževanje kopirnih in
fotokopirnih strojev znamke Ricoh
4,169.591,74 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za nalogo
4.1. - 8 ponudb; za nalogo 4.2. - 2 ponud-
bi; za nalogo 4.7. - 2 ponudbi; za nalogo
4.8. - 4 ponudbe, za naloge 4.3; 4.4.;
4.5; 4.9; 4.11; 4.12; 4.13 in 4.14. ni bilo
ponudb, za nalogi 4.6. in 4.10. pa je pri-
spela po 1 ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: izdelana primerjava po ceniku.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za naloge ki niso oddane je naroč-
nik nadaljeval postopek s pogajanji, oziro-
ma zbiranjem ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Geodetska uprava RS

Št. 025-23/2001-6 Ob-57452

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 LJubljana, tel. 01/478-48-
00, faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev

enostavnih in zahtevnih fotokopiranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena od 0 do 60 točk,
fiksnost cene od 0 do 20 točk, dobavni
rok od 0 do 10 točk, izkušnje naročnika
od 0 do 10 točk. Naročnik ni izbral izvajal-
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ca za naloge: 4.1 enostavna fotokopiranja
za Območno geodetsko upravo Ptuj, za
nalogo 4.3. enostavna fotokopiranja za Ob-
močno geodetsko upravo Nova Gorica, za
nalogo 4.4 enostavna fotokopiranja za Ob-
močno geodetsko upravo Sevnica, ker ni
prispela nobena ponudba, javni razpis tudi
ni uspel za naloge. 4.2 enostavna fotoko-
piranja za Območno geodetsko upravo Ko-
per in 4.5. enostavna fotokopiranja za po-
trebe Glavnega urada, ker je za naloge
prispela samo po ena ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: za nalogo 4.6. zahtev-
na fotokopiranja za Glavni urad: Copis
d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za nalogo
4.1 enostavna fotokopiranja za Območno
geodetsko upravo Ptuj - ni ponudb, za na-
logo 4.2 enostavna fotokopiranja za Ob-
močno geodetsko upravo Koper - 1 po-
nudba; za nalogo 4.3. enostavna fotokopi-
ranja za Območno geodetsko upravo Nova
Gorica ni ponudb; za nalogo 4.4. enostav-
na fotokopiranja za Območno geodetsko
upravo Sevnica - ni ponudb, za nalogo 4.5.
enostavna fotokopiranja za potrebe Glav-
nega urada - 1 ponudba; za nalogo 4.6.
zahtevna fotokopiranja za Glavni urad - 2
ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: izdelana primerjava po ceniku.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Geodetska uprava RS

Št. 404-08-103/01 Ob-57485

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nezgodno

zavarovanje oseb MORS od 1. 10. 2001
do 30. 9. 2002.

Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na

služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2001 do
30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur na dan), v
vojaško službo vpoklicani pripadniki rezer-
vne sestave SV v poveljstvih, enotah in za-
vodih v RS, vključno s pripadniki rezervne
sestave vojaške policije tako, da rezervni
sestavi zavarovanje teče le v času, ko odi-
dejo od doma na obveznost (neposredno
opravljanje vojaške službe, vojaške vaje,
druga usposabljanja ipd.), med obveznos-
tjo in do vrnitve domov (skupaj 6000 oseb);

1.2. Potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plo-
vila in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(100 oseb);

1.3. Potniki na vodnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plo-
vila in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(7oseb);

1.4. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih
v tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1.
10. 2001 do 30. 9. 2002-12 mesecev-24
ur na dan) (20 oseb);

1.5. Državljani, ki sodelujejo na uspo-
sabljanjih in vajah civilne obrambe v orga-
nizaciji zavarovalca v času, ko odidejo od
doma na obveznost, med obveznostjo in
do vrnitve domov (10 oseb);

1.6. Inšpektorji Inšpektorata RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2001 do 30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur
na dan) (53 oseb);

1.7. Vpoklicani pripadniki enot Civilne
zaščite in sil za zaščito, reševanje in po-
moč, delavci Uprave RS za zaščito in reše-
vanje in uprav za obrambo v času izvajanja
delovne dolžnosti, sodelovanja na vajah in
drugih oblikah usposabljanja, udeleženci
usposabljanj za pridobitev poklica gasilec,
zunanji predavatelji in inštruktorji v izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje RS,
vsi do tu navedeni pod to točko-1.7.-v ča-
su, ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov, člani Šta-
ba Civilne zaščite RS in člani regijskih šta-
bov Civilne zaščite ves čas trajanja zavaro-
vanja (od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2002-12
mesecev-24 ur na dan) (skupaj 200 oseb);

1.8. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obram-
bo in delavci MORS, ki so s sklepom mi-
nistra določeni za prenos odločitev o izva-
janju ukrepov za pripravljenost povelj za
izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvr-
ševalcev ukrepov za pripravljenost MORS
v času opravljanja nalog, ko odidejo od
doma na obveznost, med obveznostjo in
do vrnitve domov (29 oseb).

Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandi-

dati za pilote štipendiste med selektivnim
letenjem in štipendisti piloti v času priprav
na vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vsto-
pu in izstopu iz plovila, pri nesreči s plovi-
lom in pri postopkih, povezanih z uporabo
plovila (skupaj 90 oseb);

2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izsto-
pu iz plovila, pri reševanju ob nesreči s
plovilom in pri postopkih, povezanih z upo-
rabo plovila (25 oseb);

2.3. Demonterji min, pirotehniki in piro-
mehaniki, delavci, ki opravljajo delo kot
skladiščniki in vzdrževalci streliva MES in
raket, izvajalci testiranja streliva in orožja
ter poveljniki pionirskih oddelkov, vodov in
čet ter potapljači v času, ko odidejo od
doma na obveznost, med obveznostjo in
do vrnitve domov (skupaj 70 oseb);

2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani čla-
ni športnih organizacij v športnih panogah,
v razredu povečane nevarnosti, inštruktorji
gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo
v reševalnih akcijah s helikopterjem v ča-
su, ko odidejo od doma na obveznost, med
obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj
40 oseb);

2.5. Vojaški diplomatski predstavniki
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2001 do 30. 9. 2002-12 mesecev-24 ur
na dan) (10 oseb);

2.6. Sodelavci za materialno tehnične
zadeve v Sektorju za civilno obrambo v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov (2
osebi).

Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operaci-

jah, ki so nameščeni na kriznem območju z
nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi,
oziroma pogostimi incidenti – po seznamu
zavarovatelja, za ves čas trajanja zavarova-
nja (od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2002-12
mesecev-24 ur na dan) (95 oseb).

Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.

– storitev po prilogi IA zakona o javnih
naročilih in sicer pod št. 6. finančne stori-
tve, a) zavarovalniške storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki, ki so izpolnili
pogoje za usposobljenost in sposobnost,
so bili ocenjeni na podlagi naslednjih oce-
njevalnih meril:

a)
– cena – utež: 0,8
Cenovno najugodnejši ponudnik prej-

me 10 točk, ostali pa prejmejo procentual-
no ustrezno manjše število točk in sicer
glede na procentualno vrednost odstopa-
nja njegove ponudbene cene od cene naj-
ugodnejšega ponudnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 – ((B – A) / A) * 10
oziroma ocena = (10 – ((B – A) / A) *

10) * utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja
b)
– finančno stanje – utež: 0,2
Količnik pokrivanja garancijskega skla-

da v primerjavi z zahtevanim zakonskim mi-
nimumom. Ponudba z najvišjim količnikom
prejme 10 točk, ostali pa prejmejo procen-
tualno ustrezno manjše število točk in sicer
glede na procentualno vrednost odstopa-
nja količnika ocenjevane ponudbe od naj-
višjega količnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oziroma ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji.
Končni izračun oziroma ocena je sešte-
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vek ocene merila pod točko a. (cena) in
točko b. (finančno stanje).

Strokovna komisija je pregledala in v
skladu z merili iz objave javnega razpisa in
iz razpisne dokumentacije ocenila vse pra-
vočasne in pravilne ponudbe.

Strokovna komisija je na podlagi oprav-
ljene analize ponudb ugotovila, da je naju-
godnejša ponudba v skupni vrednosti
47,549.095,28 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalnih poslov, posredo-
vana s strani zavarovalnice: Adriatic zava-
rovalna družba Koper d.d., ki je dosegla
najvišjo oceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adriatic zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a,
6503 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
47,549.095,28 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 91,937.601 SIT, 47,549.095,28
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 006/2001 Ob-57502

1. Naročnik: Pospeševalni center za
malo gospodarstvo.

2. Naslov naročnika: Dunajska 156
(WTC), VIII.nadstropje, 1000 Ljubljana,
01/589-18-70.

3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev

platforme informacijskega sistema in
izdelava, uvedba ter vzdrževanje apli-
kacije za podporo vavčerskega siste-
ma svetovanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference (40 točk), cena
(20 točk), letna nadgradnja funkcionalno-
sti sistema in njegovo vzdrževanje v okviru
ponudbene cene (20 točk), odzivni čas od
pisne zahteve za intervencijo (10 točk), ISO
standard za izvajalca (10 točk). Izbrani po-
nudnik je dosegel enako število točk kot
drugo uvrščeni ponudnik. Pri najvišje ovre-
dnotenem merilu sta oba ponudnika dose-
gla enako število točk. Pri drugo ovredno-
tenem merilu, tj. ceni, je izbrani ponudnik
dosegel višje število točk, ker je bila nje-
gova cena nižja.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d.,
Šlandrova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,635.351
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Št. II-2001-10-22 Ob-57583

1. Naročnik: Lokalno podjetniški center
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, SIC Slo-
venske Konjice.

2. Naslov naročnika: Škalsa 7, 3210
Slovenske Konjice.

3. Opis projekta: izdelava projektne
dokumentacije za:

a) izgradnjo golf igrišča,
b) rekonstrukcijo objekta »Jamna«,
c) rekonstrukcijo objekta »Zidanica«.
4. Število udeležencev: pod točko a) 3,

pod točko b) 3 in pod točko c) 3.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci nateča-

ja: izdelava projektne dokumentacije za:
a) izgradnjo golf igrišča: ponudnik ni iz-

bran,
b) rekonstrukcijo objekta »Jamna«: Ciu-

dad d.o.o., Ziherlova 4, 1000 Ljubljana,
c) rekonstrukcijo objekta »Zidanica«: Ci-

udad d.o.o., Ziherlova 4, 1000 Ljubljana.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o nate-

čaju: /
9. Datum in številka objave javnega

razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 76 z
dne 28. 9. 2001, Ob-55597.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2001.

Lokalno podjetniški center
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,

SIC Slovenske Konjice

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,085.204 SIT, 10,635.351 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: OM-
NIS.IT-4/2001 (CVI).

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2001.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-57495

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 po-
slano 7. 8. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: previjanje
elektromotorjev eksplozijskovarne iz-
vedbe in ostalih izvedb – 1 A, št. kat. 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektromehanika
d.o.o., Nasipi 45, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: (brez DDV)
20,734.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,390.400 SIT; 13,252.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: uveden postopek pred Državno re-
vizijsko komisijo.

Izdan sklep Državne revizijske komisije
dne 9. 10. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 1555/01 Ob-57488

1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem

7.500 m3 rezervoarskega prostora.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Termoelektrarna Tr-
bovlje, Ob železnici 27, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 61,560.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20.členu ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe (podatke od 4. do 10. točke se
navede za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih): /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11/01 z dne 16.
2. 2001, številka objave 211/01.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2001.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Ljubljana
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Javni razpisi

Popravek

Št. 1088/10-2001/7 Ob-57715
V javnem razpisu za prodajo objekta Gra-

ščina Tabor s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem in objekt sakralnega videza, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 83-84 z
dne 26. 10. 2001, Ob-57191, se prvi sta-
vek v 1. točki popravi in se pravilno glasi:

1. Razpisni podatki in pogoji: predmet
prodaje je Graščina Tabor v Višnji vasi s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.

Občina Vojnik

Št. 4031-33/99-263 Ob-57666

Objava izbranega ponudnika za dobavo
opreme

Dobava opreme za kemijsko varnost
Slovenije Slovenija - Ljubljana

1. Številka objave: Ob-50643.
2. Datum objave obvestila o razpisu za

izbiro dobavitelja : 29. 6. 2001.
3. Številka in naslov sklopa :
– sklop 3: oprema za preizkus embalaže

na odpornost na udarce.
4. Pogodbena vrednost: EUR 40.600.
5. Datum dodelitve pogodbe: 28. 9.

2001.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Ime in naslov uspešnega ponudnika:

Kambič - Laboratorijska oprema, Anton
Kambič, s.p. Semič 40, 8333 Semič, Slo-
venija.

Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije

Št. 4031-33/99-263 Ob-57667

Supply Contract Award Notice
Supply of Equipment for Chemical

Safety Slovenia - Ljubljana
1. Publication reference: Ob-50644.
2. Publication date of the procurement

notice : 29th June 2001.
3. Lot number and lot title:
Lot 3: Equipment for drop test including

cooling chambers.
4. Contract value:  EUR40.600
5. Date of award of the contract: 28th

September 2001.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful ten-

derer: Kambič - Laboratorijska Oprema, An-
ton Kambič, s.p.; Semič 40; 8333 Semič,
Slovenia.

Ministry of Economy
of the Republic of Slovenia

Št. 922-00-14/97 Ob-57491
Na podlagi 6. točke 82. člena Zakona o

varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96)
in 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01) objavlja Ministrstvo za oko-
lje in prostor

javni razpis
za zbiranje predlogov za izdelavo

programa sofinanciranja izgradnje
objektov in naprav obveznih lokalnih

javnih služb varstva okolja iz proračuna
Republike Slovenije za leti 2002 in

2003
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje izgradnje objektov in naprav obveznih
lokalnih javnih služb varstva okolja z nepo-
vratnimi sredstvi proračuna Republike Slo-
venije na naslednjih področjih, in sicer:

Za leto 2002:
– ravnanje s komunalnimi odpadki – iz-

gradnja in sanacija odlagališč, zbiralnic, zbir-
nih centrov, sortirnic ter objektov in naprav
za predelavo odpadkov – okvirno 230 mio
SIT,

– čiščenje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda – okvirno 250 mio SIT,

– odvajanje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda – okvirno 250 mio SIT,

– oskrba s pitno vodo – obnove vodovo-
dnega omrežja s ciljem zmanjševanja vo-
dnih izgub in izgradnja objektov in naprav za
črpanje in primarni razvod pitne vode s ci-
ljem nadomestitve oporečnih vodnih virov –
okvirno 170 mio SIT.

Za leto 2003:
– ravnanje s komunalnimi odpadki – iz-

gradnja in sanacija odlagališč, zbiralnic, zbir-
nih centrov, sortirnic ter objektov in naprav
za predelavo odpadkov – okvirno 250 mio
SIT,

– čiščenje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda – okvirno 300 mio SIT,

– odvajanje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda – okvirno 280 mio SIT,

– oskrba s pitno vodo – obnove vodovo-
dnega omrežja s ciljem zmanjševanja vo-
dnih izgub in izgradnja objektov in naprav za
črpanje in primarni razvod pitne vode s ci-
ljem nadomestitve oporečnih vodnih virov –
okvirno 170 mio SIT.

Ministrstvo za okolje in prostor si pridr-
žuje pravico do spremembe navedenih
okvirnih zneskov za posamezna področja.

Prijavitelji se lahko prijavijo na javni raz-
pis za sofinanciranje investicij v obeh letih
vendar je potrebno prijavo vložiti ločeno za
vsako posamezno leto posebej s tem, da
iste investicije oziroma dela le-te ne morejo
prijaviti za obe leti hkrati razen v primeru, ko
gre za izvedbo posameznih faz investicije.
To pomeni, da je možna prijava za leto 2002
za posamezne dele ene ali več faz in prijava
za leto 2003 za posamezne dele ali več faz,
ki niso bile predmet prijave na razpisu v letu
2002.

2. Predmet razpisa niso:
– investicije na področju ravnanja s ko-

munalnimi odpadki, ki niso vključene v regij-
ski koncept ravnanja s komunalnimi odpad-
ki,

– investicije na področju čiščenja komu-
nalnih odpadnih in padavinskih voda, pri ka-
terih je po zaključku izgradnje predvidena
samo primarna stopnja čiščenja oziroma le
mehansko čiščenje,

– investicije na področju odvajanja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih voda, pri
katerih ni izkazana izvedba celovitega reše-
vanja odvajanja in hkrati čiščenja,

– investicije na področju oskrbe s pitno
vodo, katerih cilj je izgradnja novih vodoo-
skrbnih sistemov ne pa zmanjšanje odstot-
ka vodnih izgub ali nadomestitev oporečnih
vodnih virov,

– investicije za katere investicijski pro-
gram ni izdelan v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99),

– celovite investicije na področju oskr-
be s pitno vodo, odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda ter ravnanja s ko-
munalnimi odpadki, ki so predmet sofinan-
ciranja EU programov ISPA, PHARE (CBC
in Nacionalni), LSIF in SCF. Za celovito
investicijo se smatra celotno reševanje
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda ter ravnanja s
komunalnimi odpadki na področju obmo-
čja poselitve oziroma regije, kar pomeni,
da tudi posameznih delov teh celovitih in-
vesticij, ki z EU programi niso financirani,
Ministrstvo za okolje in prostor ne bo sofi-
nanciralo,

– faze investicije, ki jih je Ministrstvo za
okolje in prostor že sofinanciralo v preteklih
letih,

– faze investicije, ki so bile pričete pred
dnevom, ko je Ministrstvo za okolje in pro-
stor objavilo ta javni razpis v Uradnem listu
RS,

– stroški investicije do pridobitve grad-
benega dovoljenja, enotnega dovoljenja za
gradnjo oziroma odločbe o priglasitvi del,
stroški gradbenega nadzora in stroški naje-
manja kreditov.

II. Upravičenci do prijave
1. Do prijave so upravičeni:
– investitorji – lokalne skupnosti ali izva-

jalci ustrezne gospodarske javne službe, kot
njeni pooblaščeni nosilci investitorskih po-
slov, ki jih lokalna skupnost na podlagi skle-
pa občinskega sveta pooblasti za vodenje
prijavljene investicije in hkrati zagotavlja, da
bodo sredstva za prijavljen projekt zagotov-
ljena v celoti,

– lokalne skupnosti pod pogojem, da
imajo za področja, za katera bodo porablje-
na nepovratna sredstva, organizirano javno
službo v skladu z zakonom o gospodarskih
javnih službah.

2. Do prijave niso upravičene:
– lokalne skupnosti, ki nimajo organizi-

rane obvezne lokalne javne službe na na-
čin, ki ga predpisuje Zakon o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) oziro-
ma se javne službe ne izvajajo v skladu s
predpisi države oziroma lokalne skupnosti,

– lokalne skupnosti za sofinanciranje in-
vesticij na področju odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
ki ne pobirajo republiške takse za obreme-
njevanje vode na območju občine oziroma
njihovi zavezanci – izvajalci javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda, ki za plačilo takse za to
območje niso uveljavili oprostitve plačila
takse,

– lokalne skupnosti, katerih izvajalci lo-
kalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja so organizirani v obliki koncesionar-
ja ali v obliki vlaganja javnega kapitala v
osebe zasebnega prava, ki sovlagajo zase-
bni kapital v izgradnjo objektov in naprav
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obveznih lokalnih javnih služb, ki so pred-
met tega javnega razpisa.

III. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
do prijave

1. Ravnanje s komunalnimi odpadki
Na področju ravnanja s komunalnimi od-

padki prijavitelj dokazuje vključenost inve-
sticije v regionalni koncept ravnanja z od-
padki z načelno pripravljenostjo ali s podpi-
sanim pismom o nameri ali s podpisano kon-
zorcionalno pogodbo ali s pogodbo o
sovlaganju oziroma s podobnimi dokumen-
ti.

V program sofinanciranja bo vključena
izgradnja odlagališč ter objektov, s katerimi
se zmanjšujejo količine in nevarnostni po-
tencial odpadkov, namenjenih za odlaganje
oziroma odloženih odpadkov (sortirnice od-
padkov, kompostarne, objekte za predpri-
pravo in predelavo odpadkov, objekte za
kontrolo količin odpadkov za odlaganje, ob-
jekte za zmanjševanje emisij iz odlagališč
odpadkov, ter druge objekte in naprave za
ravnanje z odpadki).

Za upravičenost prijave za leti 2002 in
2003 mora prijavitelj dokazati, da so v okvi-
ru javne službe izpolnjene vse določbe ve-
ljavnih predpisov s področja ravnanja z od-
padki in da je vprašalnik o odlagališčih pra-
vilno izpolnjen in predložen Agenciji RS za
okolje v predpisanih rokih, kar bo Mini-
strstvo za okolje in prostor ugotavljalo na
podlagi podatkov in evidenc Agencije RS za
okolje.

2. Čiščenje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda

Na področju čiščenja komunalnih odpa-
dnih in padavinskih voda se zahteva med
drugim tudi izpolnjevanje pogojev, ki izhaja-
jo iz Uredbe o emisiji snovi pri odpadnih vod
iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
35/96, 90/98, 31/01).

Za upravičenost prijave mora lokalna
skupnost dokazati, da v letu 2001 preko
ustreznega izvajalca javne službe pobira na
svojem območju takso za obremenjevanje
vode in, da je le–ta uveljavljal oprostitev
plačila takse, skladno z Uredbo o taksi za
obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št. 41/95,
44/95, 8/96, 124/00, 49/01). Ministrstvo
za okolje in prostor bo izpolnjevanje nave-
denega pogoja ugotavljalo na podlagi po-
datkov in evidenc Agencije RS za okolje.

3. Odvajanje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda

Na področju odvajanja komunalnih od-
padnih in padavinskih voda se zahteva med
drugim tudi, da je izdelana celovita rešitev
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda. Izkazana mora biti vsaj
z izdelanim idejnim projektom za čistilno na-
pravo in z vključenostjo le-te v investicijski
program.

Za upravičenost prijave mora lokalna
skupnost dokazati, da v letu 2001 preko
ustreznega izvajalca javne službe pobira
na svojem območju takso za obremenjeva-
nje vode in, da je le–ta uveljavljal oprosti-
tev plačila takse, skladno z Uredbo o taksi
za obremenjevanje vode (Ur. l. RS, št.
41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01).
Ministrstvo za okolje in prostor bo izpolnje-
vanje navedenega pogoja ugotavljalo na
podlagi podatkov in evidenc Agencije RS
za okolje.

4. Oskrba s pitno vodo
Na področju oskrbe s pitno vodo bodo

v program sofinanciranja vključene investi-
cije, ki se nanašajo na obnovo vodovodne-
ga omrežja s ciljem zmanjševanja vodnih
izgub ter na izgradnjo objektov in naprav
za črpanje in primarni razvod pitne vode s
ciljem nadomestitve oporečnih vodnih vi-
rov.

Za ugotavljanje upravičenosti do prijave
za investicije, ki se nanašajo na obnovo vo-
dovodnih omrežij s ciljem zmanjševanja vo-
dnih izgub, bo moral prijavitelj zagotoviti do-
kazila, da bo z obnovo vodovodnega omre-
žja zmanjšal odstotek vodnih izgub, in sicer
na podlagi rezultatov konkretnih meritev na-
črpane in prodane vode v okviru določene-
ga oskrbovalnega sistema.

Za ugotavljanje upravičenosti do prijave
za investicije, ki se nanašajo na izgradnjo
objektov in naprav za črpanje in primarni
razvod pitne vode s ciljem nadomestitve
oporečnih vodnih virov, bo moral prijavitelj z
ustreznimi dokazili pooblaščenih institucij
dokazati oporečnost vodnega vira, ki se
nadomešča.

IV. Način in pogoji sofinanciranja
Ministrstvo za okolje in prostor bo sofi-

nanciralo izbrane investicije praviloma do
višine 50% vrednosti izvajalskih pogodb, od-
visno od izpolnjevanja prednostnih kriteri-
jev.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izbra-
ne prijavitelje obvestilo o uvrstitvi na priori-
tetni vrstni red v okviru posameznega pred-
meta razpisa in o predlagani višini nepovrat-
nih sredstev za določeno investicijo, kar bo
podlaga za uvrstitev investicije in zneska ne-
povratnih sredstev v Program sofinanciranja
izgradnje objektov in naprav obveznih loka-
lih javnih služb varstva okolja za leti 2002 in
2003.

Po sprejetju republiškega proračuna za
leti 2002 in 2003 bo Ministrstvo za okolje
in prostor izdalo sklep o dodelitvi nepovrat-
nih sredstev vsem prejemnikom, ki bodo
uvrščeni v predlog programa sofinancira-
nja, in sicer v višini, določeni glede na raz-
položljiva proračunska sredstva in v skladu
z veljavnim zakonom o izvrševanju proraču-
na. V sklepu bodo navedeni tudi pogoji, ki
jih bodo morali prijavitelji izpolniti pred pod-
pisom pogodbe.

Ministrstvo za okolje in prostor bo z iz-
branim prejemnikom nepovratnih sredstev
sklenilo pogodbo o sofinanciranju pod po-
gojem, da bo le-ta izpolnil vse zahteve dolo-
čene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sred-
stev.

Ministrstvo za okolje in prostor bo svoje
finančne obveznosti po pogodbi poravnava-
lo v odobrenem deležu, po pogodbeni dina-
miki na podlagi prejemnikovih zahtevkov za
nakazilo sredstev skupaj s priloženimi situa-
cijami in računi, potrjenimi s strani nadzor-
nega organa in odgovornega zastopnika lo-
kalne skupnosti oziroma pooblaščenega no-
silca investitorskih poslov. Ostali pogoji za
sofinanciranje so razvidni iz vzorca pogod-
be, ki je sestavni del razpisne dokumentaci-
je.

V. Dokumentacija
Prijavitelj je v skladu z navodili v razpisni

dokumentaciji, dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo in sicer pri prijavi:

Za leto 2002:
1. vlogo za dodelitev nepovratnih sred-

stev s podatki prijavitelja, podatki o investi-
ciji in s podatki o finančni konstrukciji inve-
sticije na predpisanih obrazcih,

2. dokazila o ustrezni organiziranosti jav-
ne službe,

3. investicijsko dokumentacijo za prijav-
ljeno investicijo,

4. dokumentacijo o presoji vplivov na
okolje,

5. izvleček iz projektne oziroma druge
dokumentacije,

6. upravno dovoljenje*
*Ob prijavi investicije za leto 2002 bo

moral prijavitelj v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji obvezno predložiti veljavno
gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje
za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del razen
v primeru, da za prijavljeno investicijo po
zakonu ni potrebno pridobiti upravnega do-
voljenja za poseg v prostor.

Pred podpisom pogodbe za leto 2002
bo moral prejemnik nepovratnih sredstev
predložiti še:

– investicijski program, potrjen s strani
Ministrstva za finance,

– zapisnik o odpiranju ponudb, poročilo
o oddaji naročila in obvestilo o oddaji naro-
čila ter izbiri najugodnejšega izvajalca na
podlagi javnega razpisa,

– pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom.

Za ugotavljanje izpolnjevanja določb ve-
ljavnih predpisov na področju ravnanja s ko-
munalnimi odpadki bo moral prijavitelj ob-
vezno predložiti tudi ustrezna dokazila v obli-
ki dokumentov kot so zapisnik Inšpektorata
RS za okolje in prostor, pogodba o zbiranju
oziroma predaji nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov ipd.

Za leto 2003:
1. vlogo za dodelitev nepovratnih sred-

stev s podatki prijavitelja, podatki o investi-
ciji in s podatki o finančni konstrukciji inve-
sticije na predpisanih obrazcih,

2. dokazila o ustrezni organiziranosti jav-
ne službe,

3. investicijsko dokumentacijo za prijav-
ljeno investicijo,

4. dokumentacijo o presoji vplivov na
okolje,

5. izvleček iz projektne oziroma druge
dokumentacije,

6. upravno dovoljenje*
*Ob prijavi investicije za leto 2003 bo

potrebno predložiti veljavno lokacijsko do-
voljenje ali odločbo o priglasitvi del ali doka-
zilo, da je pri pristojnem organu za prijavlje-
no investicijo vložena vloga za enotno dovo-
ljenje za gradnjo s potrdilom pristojnega or-
gana, da je vloga popolna razen v primeru,
da za predmetno investicijo po zakonu ni
potrebno nobeno od naštetih upravnih do-
voljenj. Izjema so investicije, ki se nanašajo
na področje ravnanja s komunalnimi odpad-
ki, za katere se rok za dostavo enega od
naštetih dokumentov podaljša tako, da mo-
ra biti le-to dostavljeno na Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub-
ljana, najkasneje do 31. 5. 2002 do
15. ure, ne glede na vrsto prenosa.

Pred podpisom pogodbe za leto 2003
bo moral prejemnik nepovratnih sredstev
predložiti še:
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– gradbeno dovoljenje ali enotno dovo-
ljenje za gradnjo, če je to po zakonu potre-
bno,

– investicijski program, potrjen s strani
Ministrstva za finance,

– zapisnik o odpiranju ponudb, poročilo
o oddaji naročila in obvestilo o oddaji naro-
čila ter izbiri najugodnejšega izvajalca na
podlagi javnega razpisa,

– pogodbo z izvajalcem del, skupaj s
ponudbenim predračunom.

Za investicije na področju ravnanja s ko-
munalnimi odpadki bo potrebno predložiti
še Odlok lokalne skupnosti o ravnanju s
komunalnimi odpadki, usklajen z veljavnimi
predpisi na področju ravnanja s komunalni-
mi odpadki in sicer na Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 1. 9. 2002 do 15. ure, ne
glede na vrsto prenosa.

Za ugotavljanje izpolnjevanja določb ve-
ljavnih predpisov na področju ravnanja s ko-
munalnimi odpadki bo moral prijavitelj ob-
vezno predložiti tudi ustrezna dokazila v obli-
ki dokumentov kot so zapisnik Inšpektorata
RS za okolje in prostor, pogodba o zbiranju
oziroma predaji nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov, ipd.

Ministrstvo za okolje in prostor si pridr-
žuje pravico, da po svoji presoji in na stro-
ške prijavitelja naroči revizijo tehnično-te-
hnoloških rešitev projektne dokumentacije,
o čemer bo predhodno obvestilo prijavite-
lja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal
z naročilom revizije, se bo štelo, da je od-
stopil od prijave na javni razpis.

Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od kandidatov zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno do-
kumentacijo. Če kandidat dodatnih informa-
cij ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na osnovi znanih podatkov.

VI. Kriteriji
Splošni prednostni kriteriji
Ministrstvo za okolje in prostor bo pri

vrednotenju vlog upoštevalo višino finan-
čne udeležbe lastnih sredstev v skladu z
ocenjevalnim modelom, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Osnova za ugo-
tavljanje finančne udeležbe lastnih sred-
stev so: sredstva proračuna občine (lastna
sredstva ali krediti – EKO sklada, ostali
domači in tuji), sredstva neposrednih upo-
rabnikov in prispevek v ceni ali ob ceni
komunalne storitve. V primeru, ko investi-
tor najema kredit za finančno udeležbo la-
stnih sredstev, bo Ministrstvo za okolje in
prostor prednostno obravnavalo tiste inve-
sticije, za katere je investitor najel kredit
pri EKO skladu.

Prednostni kriteriji za posamezna podro-
čja

1. Ravnanje s komunalnimi odpadki:
– način vključevanja v regionalni koncept

ravnanja s komunalnimi odpadki,
– implementacija veljavnih predpisov s

področja ravnanja s komunalnimi odpadki,
ki jih je sprejela lokalna skupnost,

– ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami
komunalnih odpadkov,

– izločanje biološko razgradljivih odpad-
kov ter odpadkov, ki vsebujejo organski
ogljik iz odpadkov, namenjenih za odlaga-
nje,

– ravnanje z nevarnimi frakcijami komu-
nalnih odpadkov.

2. Čiščenje komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda:

– gospodarnost tehnoloških rešitev (sa-
mo v primeru izgradnje nove čistilne napra-
ve),

– ravnanje z odpadnim blatom,
– občutljivost območja oziroma njegove-

ga prispevnega območja,
– velikost območja poselitve v PE skla-

dno z definicijo v Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistil-
nih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96, 90/98,
31/01),

– učinek čiščenja v letu 2000 na obsto-
ječi čistilni napravi (v primeru rekonstrukcije
ali dograditve čistilne naprave).

3. Odvajanje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda:

– izvedba celovite rešitve odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda,

– priključitev širšega območja na že zgra-
jeno čistilno napravo,

– občutljivost območja oziroma njegove-
ga prispevnega območja,

– velikost območja poselitve v PE skla-
dno z definicijo v Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistil-
nih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96, 90/98,
31/01),

– izkazan vpliv na vir pitne vode.
4.a Oskrba s pitno vodo – obnova vodo-

vodnega omrežja s ciljem zmanjševanja vo-
dnih izgub:

– rekonstrukcije vodovodov z v odstot-
kih izkazanimi izgubami v obstoječem siste-
mu.

4.b Oskrba s pitno vodo – izgradnje ob-
jektov in naprav za črpanje in primarni raz-
vod pitne vode s ciljem nadomestitve opo-
rečnih vodnih virov:

– oporečnost in visoka stopnja ogrože-
nosti obstoječih vodnih virov izkazana s ten-
denco naraščanja oziroma prekoračitve vre-
dnosti standardov za pitno vodo po sloven-
skih predpisih.

Modeli za ocenjevanje kriterijev po po-
sameznih področjih so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

VII. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijave v predpisani obliki

je za leto 2002 – ne glede na vrsto preno-
sa, do 30. 11. 2001 do 15. ure.

Rok za oddajo prijave v predpisani obliki
je za leto 2003 – ne glede na vrsto preno-
sa, do 3. 12. 2001 do 15. ure.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami iz razpisne doku-
mentacije je treba oddati na naslov: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, in sicer za vsako investi-
cijo posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja, predmeta prijave in
napisom:

“Prijava na javni razpis za sofinanciranje
komunalne infrastrukture z nepovratnimi sred-
stvi za leto 2002 – Ne odpiraj – vloga!” ali

“Prijava na javni razpis za sofinanciranje
komunalne infrastrukture z nepovratnimi
sredstvi za leto 2003 – Ne odpiraj – vlo-
ga!”.

Razpisna dokumentacija je kandidatom
na voljo vsak delovni dan od 5. 11. 2001
dalje, med 13. in 15. uro, na Ekološko raz-
vojnem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu, 1000 Ljubljana, Trg Republike 3,
tel. 01/24-14-856, pri Mateji Cejan, proti
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 15.000 SIT. Kandidati se lahko dogo-
vorijo tudi za dostavo razpisne dokumenta-
cije po pošti.

Kolikor prijava ne bo oddana na original-
nih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, bo vloga zavržena!

Za dodatne informacije lahko kandidati
pisno zaprosijo Ministrstvo za okolje in pro-
stor. Odgovori na vprašanja, pomembna za
vse prijavitelje, bodo poslani vsem prevzem-
nikom razpisne dokumentacije za konkret-
no področje iz točke I. tega razpisa.

Komisija bo v roku dostavljene in pravil-
no izpolnjene in označene vloge začela od-
pirati dne 4. 12. 2001, in sicer po vrstnem
redu prispetja.

Ministrstvo za okolje in prostor bo o izidu
razpisa obvestilo vse prijavitelje v roku 45
dni po končanem odpiranju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-57665

Na podlagi 36. in 37. člena Zakona o
Prvem pokojninskem skladu Republike Slo-
venije in preoblikovanju pooblaščenih inve-
sticijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99)
/ZPSPID/, 24. člena Zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v la-
sti Slovenske razvojne družbe (Uradni list
RS, št. 30/98 in 12/99) /ZZLPPO/, 9.a
člena Odloka o dodatnem premoženju, ki
se preda pooblaščenim investicijskim druž-
bam za lastniške certifikate (Uradni list RS,
št. 56/98, 69/98, 41/99, 102/99,
110/99, 34/01 in 76/01) /Odlok/ in 2.
člena Uredbe o načinu prodaje premoženja
v lasti Slovenske razvojne družbe poobla-
ščenim investicijskim družbam (Uradni l.RS
4/98) /Uredba/, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana Dunajska 160 (v nadalje-
vanju: SRD), objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic,

poslovnih deležev in drugega
premoženja, (v nadaljevanju delnice):

– ki so jih na SRD prenesla podjetja v
procesu lastninskega preoblikovanja na
podlagi določil ZLPP,

– ki jih Republika Slovenija namenja kot
dodatno premoženje, na podlagi 52. člena
ZZLPPO, za pokrivanje privatizacijskega pri-
manjkljaja, na podlagi Odloka in pogodbe o
naročilu.

Delnice se prodajajo v paketu, ki obse-
ga:
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Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Število delnic
št. številka delnice za PID

1 5375347 ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA 1.000 4.903
2 5376394 AGROGORICA D.D. ŠEMPETER PRI GORICI 2.000 28.654
3 5150035 AGROIND VIPAVA 1894 D.D. VIPAVA 2.000 192
4 5145058 ALPEMETAL D.O.O. LJUBLJANA 1.000 5.778
5 5097053 ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA D.D. KRANJ 2.000 3.517
6 5274389 ALPETOUR THP, D.O.O. 10.000 405
7 5034507 ATOTECH - KEMIČNA TOVARNA PODNART D.D. 1.000 20.800
8 5143373 AVRIGO D.D. NOVA GORICA 10.000 455
9 5043794 BETI METLIKA, D.D. 4.000 48
10 5066468 BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 1.000 387
11 5071739 BIROSTROJ COMPUTERS D.D. MARIBOR 1.000 15.640
12 5002974 BISTRA D.D. RAVNE NA KOROŠKEM 1.000 9.489
13 5107806 BTC TERMINAL SEŽANA D.D. 1.000 19.144
14 5159636 CELJSKI SEJEM D.D. CELJE 1.000 15.592
15 5949025 CESTE - KANALIZACIJA CELJE D.D. 1.000 3.673
16 5042801 CINKARNA CELJE D.D. 6.000 3.156
17 5034400 COLOR D.D. MEDVODE 2.000 29.338
18 5537878 CORONA D.D. RETEČE 1.000 36.107
19 5069149 CP NOVO MESTO D.D. 1.000 60.605
20 5076927 CREINA D.D. KRANJ (pripojitev LOKATERM D.D.) 4.000 53
21 5057108 CRI D.O.O. CELJE 1.000 3.994
22 5408407 DELO-TISKARNA D.D. 1.000 70.532
23 5072557 DIMNIKARSTVO MARIBOR D.O.O. 1.000 255
24 5267978 DIVIDENDA D.S. LJUBLJANA 1.000 2.049
25 5055571 DOMUS-CENTER D.D. LJUBLJANA 1.000 1.761
26 5033829 ELKROJ D.D. MOZIRJE 1.000 11.095
27 5488788 ELMA TT D.D. LJUBLANA 1.000 6.012
28 5004683 EMONA BLAGOVNI CENTER D.D., LJUBLJANA 1.000 93.465
29 5284171 EMONA MERKUR D.D. LJUBLJANA 8.000 4.847
30 5071909 ETP KRANJ D.D. 1.000 26.416
31 5072573 FINO NOVA GORICA D.D. 1.000 5.674
32 5144949 FOTOLIK D.O.O. CELJE 10.000 880
33 5045223 FOTONA D.D. 5.000 8.136
34 5034230 GEP TIKA D.D. TRBOVLJE 1.000 27.076
35 5150540 GG CELJE D.D. 1.000 2.466
36 5151325 GLG MURSKA SOBOTA D.D. 1.000 15.084
37 5077419 GLINEK D.D. ŠKOFLJICA 1.000 7.456
38 5111463 GOLFTURIST D.O.O. 1.000 1.434
39 5494907 GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA 1.000 6.482
40 5129524 GOZDARSTVO D.O.O. GORNJA RADGONA 10.000 202
41 5066271 GP GRADIŠČE D.D. CERKNICA 1.000 5.907
42 5075017 GRADIS BP D.O.O. LJUBLJANA 1.000 8.444
43 5074908 GRADIS D.D. CELJE 10.000 1.308
44 5074975 GRADIS SPO D.D. LJUBLJANA 1.000 5.219
45 5198348 GRUDA D.D. LJUBLJANA 1.000 5.884
46 5142342 HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA 1.000 25.046
47 5459753 HOJA GALANTERIJA PODPEČ D.D. 1.000 2.652
48 5013968 HORTIKULTURA,PLANTAŽE IN GRADNJE BREŽICE D.O.O. 1.000 944
49 5283973 HOTEL CREINA D.O.O. KRANJ 1.000 43.230
50 5004861 HOTEL EVROPA D.D. CELJE 1.000 9.582
51 5001927 HOTEL GRAJSKI DVOR RADOVLJICA D.D. 2.000 1.282
52 5004624 HOTEL KOMPAS BOHINJ D.D. 1.000 8.190
53 5000548 HOTEL LEV D.D. LJUBLJANA 1.000 51.211
54 5001862 HOTEL TURŠKA MAČKA D.O.O. CELJE 10.000 67
55 5197856 HTG D.D. SEŽANA 1.000 11.652
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Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Število delnic
št. številka delnice za PID

56 5036640 IBI KRANJ D.D. 10.000 370
57 5156815 IBIS D.O.O. SLOVENSKA BISTRICA 1.000 1.804
58 5052742 IGEA D.O.O. NAZARJE 1.000 1.407
59 5033144 IGM ZAGORJE D.D. 1.000 5.376
60 5004900 ILIRIJA D.D. ILIRSKA BISTRICA 1.000 11.196
61 5066948 IMKO D.D. LJUBLJANA 1.000 10.153
62 5081459 IMP KLIMAT D.D. LJUBLJANA 1.000 13.788
63 5078148 IMP SKIP D.D. LJUBLJANA 1.000 14.949
64 5226384 IMP TELEKOM D.D. LJUBLJANA 1.000 23.690
65 5226392 IMP TEN D.D. LJUBLJANA 1.000 19.661
66 5033535 IMPREGNACIJA D.O.O. 1.000 8.702
67 5074614 INGRAD KONCERN D.D. CELJE 10.000 9.264
68 5103126 INLES D.D. RIBNICA 2.000 19.807
69 5066280 INSTALACIJE GROSUPLJE D.D. 1.000 2.744
70 5406854 INTERIER D.D IZOLA 1.000 2.720
71 5111498 IPI D.D. ROGAŠKA SLATINA 1.000 30
72 5286522 IRA INŽENIRING RADOVLJICA D.O.O. 10.000 159
73 5045738 ISKRA BATERIJE ZMAJ D.D. 1.000 2.711
74 5045185 ISKRA INSTRUMENTI D.D. OTOČE 1.000 1.903
75 5045886 ISKRA SEM D.D. LJUBLJANA 1.000 997
76 5042097 IZR D.D. ŠKOFJA LOKA 1.000 1.486
77 5142393 JAVNO VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ D.D. 1.000 8.634
78 5025940 JELEN D.D. SLOVENSKE KONJICE 1.000 1.533
79 5098599 JERUZALEM ORMOŽ VVS D.D. 5.000 561
80 5060974 KAL-KO-PREM D.O.O. PREVALJE 1.000 3.042
81 5151732 KAPELA D.D. RADENCI 10.000 2.408
82 5094593 KERAMIČARSTVO IN PEČARSTVO D.O.O. MARIBOR 1.000 2.582
83 5151333 KG RAKIČAN D.D. 10.000 5.992
84 5213959 KLASJE D.D. CELJE 1.000 7.953
85 5035490 KLIMA CELJE D.D. 1.000 688
86 5150167 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D. 1.000 3.399
87 5149983 KMETIJSTVO VIPAVA D.D. ŠEMPETER PRI GORI 1.000 6.416
88 5144647 KOMUNALA D.O.O. IDRIJA 1.000 2.439
89 1451596 KOROŠKA TRGOVINA D.D. (Pripojitev PONUDBA) 2.000 414
90 1451596 KOROŠKA TRGOVINA D.D. (Pripojitev ZILA d.d.) 2.000 1.176
91 5002966 KOROTAN D.D. RAVNE NA KOROŠKEM 10.000 843
92 5071810 KOVINAR D.O.O. VITANJE 1.000 4.000
93 5145023 KP TRŽIČ D.O.O. 2.000 2.126
94 5072000 KRISTAL D.D. MARIBOR 1.000 18.870
95 5066697 KROJ D.D. LJUBLJANA 1.000 15.176
96 5104963 KRUH- PECIVO D.D. MARIBOR 1.000 20.586
97 5041929 LAMA D.D. DEKANI 1.000 511
98 5038804 LES D.D. PTUJ 1.000 6.502
99 5038057 LESNA INDUSTRIJA D.D LITIJA 1.000 15.554
100 5000190 LIP D.D. RADOMLJE 1.000 29.958
101 5150418 LIPA D.D. ŠENTJUR 10.000 2.189
102 5033993 LJUBEČNA D.D. CELJE 1.000 20.103
103 5132452 LJUTOMERČAN D.D. LJUTOMER 1.000 123.305
104 5001889 MAJOLKA D.O.O. CELJE 10.000 130
105 5038189 MARLES D.D. 1.000 88.341
106 5025826 MARPETRO D.D. MARIBOR 1.000 19.638
107 5150370 MEJA ŠENTJUR D.D. 1.000 46.003
108 5034043 MELAMIN D.D. KOČEVJE 1.000 10.555
109 5001102 MERX TRABERG D.O.O. DRAVOGRAD 1.000 1.332
110 5006074 METROPOL GROUP D.D.(pripojitev GRAND INVEST D.D.) 2.000 214
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111 5025737 MIZARSTVO D.D GROSUPLJE 1.000 7.307
112 5144027 MIZARSTVO GABROVKA D.D. 1.000 8.600
113 5144116 MIZARSTVO IG D.O.O. 1.000 2.605
114 5143977 MIZARSTVO MOSTE D.O.O. LJUBLJANA 10.000 381
115 5144043 MIZARSTVO ROGAŠKA SLATINA D.D. 1.000 1.994
116 5144167 MIZARSTVO TRNOVO D.O.O. LJUBLJANA 10.000 478
117 5015456 MLAJ ZADOBROVA D.D. 1.000 1.684
118 5159644 MORER D.D. IZOLA 1.000 6.343
119 5077117 MOSTOVNA D.D. LJUBLJANA 2.000 7.932
120 5034213 MOTVOZ D.D. GROSUPLJE 4.000 803
121 5024811 NAMA D.D. LJUBLJANA 1.000 18.835
122 5481503 NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ 1.000 294
123 5039185 NOVA OPREMA D.D. SLOVENJ GRADEC 2.000 871
124 5067766 OBRTNO PODJETJE D.O.O. KRANJ 2.000 59
125 5069114 OGP GRAD D.D. BLED 1.000 250
126 5024617 OJSTRICA DRAVOGRAD D.D. 2.000 12.647
127 5000076 PAPIROGRAFIKA D.D. LJUBLJANA 1.000 15.222
128 5596866 PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE 10.000 91
129 5071917 PIKO D.O.O. PIVKA 10.000 45
130 5151406 PIVKA D.D. NEVERKE 1.000 4.600
131 5042275 PLAMA-G.E.O. D.O.O. PODGRAD 1.000 11.433
132 5004071 PODJETJE TRG D.O.O. LJUBLJANA 1.000 14.188
133 5943582 PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO D.O.O.MARIBOR 1.000 3.832
134 5033543 POLIGALANT D.D. VOLČJA DRAGA 1.000 2.692
135 5165717 POLIX ŽIRI D.D. 1.000 2.251
136 5000858 POTROŠNIK D.D. MURSKA SOBOTA 1.000 3.649
137 5003113 PPC GORENJSKI SEJEM KRANJ D.D. 1.000 6.350
138 5274435 PRESKRBA D.D. 1.000 50.150
139 5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O. 40.000 224
140 5066263 PROJEKTIVNI BIRO VELENJE D.D. 1.000 2.859
141 5077133 PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ P.O. 1.000 23.129
142 5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI D.O.O. CELJE 1.000 5.078
143 5076153 REGION D.O.O. BREŽICE 2.000 75
144 5002940 RESEVNA D.D. ŠENTJUR 1.000 28.069
145 5097517 RTC KRVAVEC D.D. KRANJ 2.000 14.760
146 5035830 SATURNUS EMBALAŽA D.D. 10.000 310
147 5460069 SCT IAK D.D. KRESNICE 1.000 1.429
148 5129451 SEMESADIKE D.D. MENGEŠ 1.000 11.448
149 5171407 SERVIS VOZIL LJUTOMER D.D. 1.000 4.516
150 5173833 SERVISINVEST D.O.O. 1.000 2.659
151 5075459 SGP GORENJC D.O.O. RADOVLJICA 1.000 29.718
152 5064627 SGP POSAVJE SEVNICA D.D. 1.000 19.107
153 5033659 SIA D.D. NOVA GORICA 1.000 26.275
154 5699169 SNEŽNIK D.D KOČEVSKA REKA 1.000 22.371
155 5005817 SORA MEDVODE D.D. 1.000 8.974
156 5098319 STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O. 1.000 1.179
157 5254132 STEKLARNA D.D. HRASTNIK 1.000 102.780
158 5004993 STEKLARSTVO SPECTRUM D.O.O. LJUBLJANA 10.000 353
159 5005965 STOLARNA DOBREPOLJE D.D. 1.000 139
160 5041376 STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI 1.000 5.121
161 5385741 STUDIO CONSULTING D.O.O. LJUBLJANA 10.000 645
162 5036500 SVILANIT D.D. 2.000 817
163 5033861 SWATY D.D. MARIBOR 4.000 1.322
164 5142881 SŽ-ŽELEZNIŠKA TISKARNA D.D. LJUBLJANA 1.000 1.678
165 5034248 ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA 2.000 7.096
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166 5072239 TABOR D.D. LJUBLJANA 1.000 16.931
167 5033675 TANIN SEVNICA D.D. 1.000 1.315
168 5025729 TAPETNIŠTVO RADOVLJICA D.O.O. 1.000 3.180
169 5066018 TBJ D.D. JESENICE 1.000 9.278
170 5033519 TEOL D.D. LJUBLJANA 1.000 26.805
171 5259274 TERME TOPOLŠICA D.D. 10.000 2.334
172 5156564 TIB D.D. ILIRSKA BISTRICA 2.000 8.236
173 5034230 TIKA D.D. TRBOVLJE 1.000 5.304
174 5015553 TIKO D.O.O. TRŽIČ 2.000 1.899
175 5270286 TISKARNA KURIR D.D. LJUBLJANA 1.000 587
176 5049342 TISKARNA LJUBLJANA D.D. 1.000 40.784
177 5049342 TISKARNA LJUBLJANA D.D. (pripojitev TISKARNE TONE TOMŠIČ) 1.000 900
178 5035686 TITAN D.D. KAMNIK 2.000 72.804
179 5053587 TOPLICE DOBRNA D.D. 1.000 10.532
180 5043093 TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D. HRASTNIK 1.000 39.687
181 5034272 TRAK D.D MENGEŠ 1.000 3.669
182 5143942 TRELES D.O.O. TREBNJE 1.000 2.028
183 5039991 TRIO D.D. TRŽIČ 1.000 2.105
184 5103177 TRISO D.D. SLOVENJ GRADEC 1.000 10.341
185 5215838 TSP D.D. MARIBOR 1.000 34.496
186 5033837 TT OKROGLICA D.D. 1.000 7.248
187 5143675 TTN D.D. PODSKRAJNIK 1.000 709
188 5216028 TVP - VZMETNI INŽENIRING D.D. PTUJ 1.000 3.347
189 5036941 UNIVERZALE D.D. 1.000 39.514
190 5035171 USNJE CELJE D.O.O. 10.000 602
191 5174562 VARNOST NOVO MESTO D.D. 1.000 115
192 5033748 VELANA D.D. LJUBLJANA 1.000 81.956
193 5025567 VELE TRGOVINSKA DRUŽBA D.D. (pripojitev ABC TABOR D.D.) 1.000 15.630
194 5105706 VELO D.D. LJUBLJANA 1.000 22.727
195 1303724 VETERINARSKA AMBULANTA AJDOVŠČINA D.O.O. 10.000 33
196 5149967 VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR D.O.O. 10.000 233
197 5408148 VINAG D.D. MARIBOR 5.000 5.591
198 1270753 VP PREVALJE D.O.O. 10.000 25
199 5033705 VRVICA D.O.O. CELJE 10.000 165
200 5426952 VTA D.O.O. LJUBLJANA 1.000 1.820
201 5075068 W & G MARIBOR D.O.O. 2.000 4.626
202 5098971 ZARJA PL ŽALEC D.O.O. 1.000 3.022
203 5542812 ZOP D.O.O. LJUBLJANA 1.000 806
204 5666228 ZRC D.D. TRBOVLJE 1.000 1.939
205 5089972 ZVEZDA TEKSTILNA TOVARNA D.D. KRANJ 1.000 9.446
206 5097444 ŽIČNICE VOGEL BOHINJ D.D. 1.000 3.206
207 5067871 ŽIVA D.O.O. LJUBLJANA 1.000 415
208 POSL. NEPOTR. SREDSTVA POD. GALVANSKA OPREMA PLAMA D.O.O.
209 NEPREMIČNINE

Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Nominalna Število delnic
št. številka osnovnega kapitala vrednost oz. nominalni delež

delnice za PID

1 5700680 DAN d.d. 494.058.000,00 1.000,00 24.000
2 5114233 IMP ITAK d.d. 90.319.000,00 1.000,00 16.173
3 5185661 ISKRA - STIKALNI ELEMENTI d.d. 408.876.000,00 1.000,00 74.380
4 5034639 PALOMA d.d. 1.449.100.000,00 1.000,00 386.815
5 1214381 TERME MARIBOR d.d. 2.334.656.000,00 1.000,00 855.451
6 5005582 VEMA d.d. MB 760.000.000,00 4.000,00 151.882
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7 5241006 ŽIVILA KRANJ d.d. 2.397.100.000,00 10.000,00 1.380
8 5403685 AGROEMONA d.o.o. 677.543.000,00 168.042.000
9 5072387 BRIVSTVO IN FRIZERSTVO Črnomelj d.o.o. 2.610.000,00 690.000
10 5301971 G&P HOTELI BLED d.o.o. 2.138.318.000,00 1.036.202.400
11 5005043 GRAND HOTEL TOPLICE d.o.o. 314.157.000,00 8.120.000
12 5001773 INTERTRADE ITC d.o.o. Ljubljana 78.155.000,00 61.803.000
13 5268770 PROGRES d.o.o. Slovenj Gradec 105.609.000,00 84.487.200
14 5299896 RADIOCOM d.o.o. 34.000.000,00 20.400.000
15 5095387 RIBE Maribor d.o.o. 45.000.000,00 21.315.000
16 5357985 TERMIKA d.o.o. 151.384.000,00 30.276.000
17 5033497 TOKOS d.o.o. 250.175.000,00 14.840.000
18 5299870 VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o. 33.100.000,00 5.500.000
19 5174511 VARNOST Moste d.o.o. 31.213.000,00 24.969.000
20 KUPNINA

Zap. Matična Ime družbe Nominalna Nominalna vrednost Število Število
št. številka vrednost osn. kapitala delnic delnic

delnice za PPS za PID

1 5026121 BANKA CELJE D.D. (navadne delnice) 8.000 3.376.984.000 123 2.323
2 5026121 BANKA CELJE D.D. (prednostne delnice) 8.000 3.376.984.000 14 273
3 5040302 CIMOS INTERNATIONAL D.D. 1.000 15.328.092.000 50.976 964.474
4 5103061 GORENJSKA BANKA D.D.,KRANJ 10.000 3.314.160.000 39 745
5 5461723 INDIP PROIZVODNJA OBLAČIL IN DEŽNIKOV D.D. 1.000 27.244.000 114 2.157
6 5150167 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D. 1.000 3.411.416.000 23.454 443.755
7 5040116 NOVOTEKS TKANINA D.D. 1.000 914.233.000 6.664 126.078
8 5151317 POMURKA MESNA INDUSTRIJA, D.D. 1.000 3.106.799.000 4.037 76.372
9 5036852 RAŠICA LJUBLJANA D.D. 1.000 1.614.605.000 38.649 731.257
10 5005817 SORA MEDVODE, D.D. 1.000 178.439.000 292 5.520
11 5034167 SVEA - LESNA INDUSTRIJA D.D. 1.000 315.338.000 500 9.467
12 5043093 TKI TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D.

HRASTNIK 1.000 1.091.287.000 6.212 117.530
13 5500800 TOKO-LINE D.D. 1.000 160.424.000 525 9.935
14 5033268 BOMBAŽNA PREDILNICA IN TKALNICA TRŽIČ D.D. 1.000 944.356.000 790 14.955
15 5385334 GEA COLLEGE D.D. 1.000 409.400.000 234 4.421
16 5103126 INLES D.D. 2.000 1.218.010.000 6.172 116.772
17 5268656 LESTRO LEDINEK D.D. 1.000 399.208.000 10.618 200.905
18 5039711 RADEČE PAPIR D.D. 10.000 1.984.730.000 2.648 50.106
19 5405084 REVOZ D.D. 2.000 13.199.632.000 10.059 190.317
20 5043816 SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI D.D. 10.000 8.823.130.000 3.270 61.875
21 5478715 TDR-METALURGIJA RUŠE D.D. 1.000 4.082.299.000 6.085 115.128
22 5097444 ŽIČNICE VOGEL BOHINJ D.D. 1.000 829.748.000 13.110 248.047
23 5167019 SLOVENIJAVINO D.D. 1.000 1.566.522.000 19.799 374.597
24 5223067 ELEKTRO CELJE D.D., j.p. 1.000 24.192.425.000 43.113 815.717
25 5175348 ELEKTRO GORENJSKA D.D., j.p. 1.000 17.353.631.000 45.243 856.019
26 5227992 ELEKTRO LJUBLJANA D.D., j.p. 1.000 39.160.286.000 137.413 2.599.891
27 5231698 ELEKTRO MARIBOR D.D., j.p. 1.000 33.495.324.000 3.531 66.809
28 5229839 ELEKTRO PRIMORSKA D.D., j.p. 1.000 18.826.797.000 40.640 768.912
29 5069041 CESTNO PODJETJE KOPER D.D. 1.000 435.858.000 5.689 107.634
30 5143802 CESTNO PODJETJE KRANJ, D.D. 1.000 377.033.000 4.921 93.109
31 5076790 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA, D.D. 1.000 698.387.000 4.733 89.549
32 5143578 CESTNO PODJETJE MARIBOR , D.D. 1.000 508.842.000 6.641 125.658
33 5143250 CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D. 1.000 223.997.000 2.924 55.315
34 5143497 CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D. 1.000 535.560.000 6.990 132.256
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35 5069149 CESTNO PODJETJE NOVO MESTO D.D. 1.000 1.073.447.000 14.011 265.085
36 5143284 CESTNO PODJETJE PTUJ, D.D. 1.000 191.147.000 2.044 38.670
37 5511941 VOC CELJE VZDRŽEVANJE IN

OBNOVA CEST D.D. 1.000 112.151.000 1.094 20.697
38 5014018 TELEKOM SLOVENIJE D.D. 10.000 65.354.780.000 4.365 82.580

Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Nominalni delež Nominalni delež
št. številka osn. kapitala za PPS za PID

1 5440572 BARTEC-VARNOST, D.O.O. 170.832.000,00 773,53 14.635,47
2 5044286 DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O. 114.829.507.158,80 432.333.094,45 8.179.879.942,46
3 1124609 LITOSTROJ E.I.,D.O.O. 4.688.978.028,00 41.660.576,23 788.231.380,54
4 5044405 SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. 48.665.087.865,79 183.224.055,81 3.466.657.534,12
5 5044421 SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O. 33.275.045.554,56 125.280.546,51 2.370.347.870,08
6 5033772 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. 2.594.350.785,44 13.683.330,71 258.892.978,20
7 5040388 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 19.498.011.197,82 73.410.012,16 1.388.940.827,68
8 5035511 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O. 15.552.968.199,00 67.301.426,11 1.273.364.432,64

Zap. Matična Naziv družbe Nom. vrednost Nominalna vrednost Število delnic Število delnic
št. številka delnice osn. kapitala za PPS za PID

1 5094836 AGRARIA CVETJE ČATEŽ,d.d., Brežice 1.000 270.246.000 1.218 23.042
2 5376394 AGROGORICA, d.d., Šempeter 2.000 638.510.000 1.603 30.322
3 5146984 AGROKOMBINAT MARIBOR, d.d. 1.000 499.291.000 2.279 43.117
4 5003091 AGROPROGRES, d.d. Ljubljana 1.000 157.080.000 789 14.919
5 5097061 ALPETOUR, d.d., Škofja Loka 10.000 361.860.000 182 3.437
6 5097053 ALPETOUR-POT. AGENCIJA, d.d., Kranj 2.000 771.662.000 1.879 35.555
7 5033438 ALPOS, d.d., Šentjur 10.000 1.449.130.000 448 8.467
8 5041597 ALUMINIJ OPREMA d.d., Komen 1.000 153.257.000 769 14.557
9 5441161 ARCONT d.d., Gornja Radgona 1.000 595.478.000 2.661 50.348
10 5043794 BETI METLIKA, d.d. 4.000 1.575.396.000 1.847 34.939
11 5050391 BODOČNOST, d.d., Maribor 10.000 151.436.000 40 750
12 5076927 CREINA d.d., Kranj 4.000 185.616.000 233 4.407
13 5067219 DELOZA, d.d., Zagorje 1.000 210.633.000 1.057 20.006
14 5267978 DIVIDENDA, d.d., Ljubljana 1.000 25.608.000 129 2.432
15 5025109 DOM SMREKA d.d., Maribor 1.000 406.199.000 2.039 38.581
16 5072034 ELEKTRA, d.d., Maribor 1.000 217.353.000 1.091 20.644
17 5223067 ELEKTRO CELJE d.d. 1.000 24.192.425.000 7.906 149.587
18 5231698 ELEKTRO MARIBOR d.d. 1.000 33.495.325.000 15.839 299.687
19 5229839 ELEKTRO PRIMORSKA d.d., N.Gorica 1.000 18.826.797.000 5.529 104.608
20 5041805 ELEKTROMATERIAL LENDAVA, d.d. 2.000 336.600.000 845 15.985
21 5231922 ELEKTRON SKOPICE, d.d. 1.000 86.867.000 436 8.251
22 5033829 ELKROJ, d.d., Mozirje 1.000 579.136.000 2.675 50.605
23 5403693 EMONA FARMA IHAN d.d., Domžale 1.000 986.502.000 8.359 158.154
24 5034426 GARANT, d.d., Polzela 2.000 411.194.000 1.032 19.528
25 5039886 GEP KARTONAŽA, d.d., Murska Sobota 10.000 289.570.000 145 2.751
26 5036682 GORENJSKA OBLAČILA, d.d., Kranj 10.000 298.140.000 150 2.831
27 5067995 GORIŠKI VODOVODI, d.d., Nova Gorica 1.000 448.388.000 878 16.614
28 5151325 GOZDNO IN LESNO GOSP.M.Sobota, d.d. 1.000 158.400.000 795 15.045
29 5075432 GRADBENO PODJETJE BOHINJ d.d. 1.000 137.814.000 626 11.839
30 5080681 GUMA, d.d., Grosuplje 1.000 126.105.000 633 11.978
31 5459753 HOJA GALANTERIJA PODPEČ d.d. 1.000 162.580.000 816 15.442
32 5001382 HTP GORENJKA Kranjska gora, d.d. 1.000 868.539.000 2.235 42.289
33 5071402 HYPOS d.d., MUTA 10.000 140.180.000 70 1.332
34 5075602 IBT Trbovlje d.d., Trbovlje 1.000 164.438.000 825 15.619
35 5144124 IKA AJDOVŠČINA, d.d. 1.000 72.759.000 335 6.336
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36 5066948 IMKO, d.d., Ljubljana 1.000 376.149.000 1.888 35.726
37 5114233 IMP ITAK, d.d., Ljubljana 1.000 82.591.000 409 7.739
38 5078083 IMP MONTAŽA MARIBOR d.d. 1.000 405.731.000 1.896 35.869
39 5226384 IMP TELEKOM d.d., Ljubljana 1.000 176.787.000 886 16.770
40 5504821 IMP TOVARNA ARMATUR d.d. Ivančna Gorica 1.000 297.530.000 1.490 28.187
41 5479231 INDE d.d., Vransko 1.000 47.000.000 236 4.464
42 5259363 INFORMATIKA, d.d., Maribor 10.000 163.330.000 7 126
43 5448727 INTEGRAL KUM TRBOVLJE,d.d. 10.000 110.770.000 55 1.035
44 5111099 IZOTERM PLAMA, d.d. Podgrad 10.000 252.290.000 126 2.392
45 5038634 JAVOR PIVKA, d.d. 1.000 1.194.700.000 6.782 128.321
46 5048427 JEM JESENIŠKE MESNINE, d.d., Jesenice 2.000 73.372.000 64 1.220
47 5098629 JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d. 5.000 210.600.000 211 4.001
48 5098602 JERUZALEM ORMOŽ TGT d.d. 5.000 106.030.000 106 2.015
49 5142393 JVGP Kranj, d.d. 1.000 266.443.000 387 7.331
50 5544378 KAM-BUS, d.d., Kamnik 1.000 148.041.000 743 14.061
51 5035490 KLIMA CELJE, d.d. 1.000 868.463.000 1.206 22.808
52 5150167 KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.d. 1.000 2.531.109.000 9.813 185.665
53 5077532 KOMUNALA TOLMIN, d.d. 10.000 120.360.000 22 425
54 5094917 KOMUNALNA OPER. LJUBLJANA., d.d. 2.000 81.882.000 206 3.888
55 5040035 KONFEKCIJA KOMET METLIKA,d.d. 1.000 450.961.000 2.307 43.647
56 5039088 KOPITARNA SEVNICA d.d. 1.000 289.320.000 1.452 27.480
57 5049032 KOŠAKI TMI d.d., Maribor 10.000 366.000.000 64 1.217
58 5144191 KOVINAR, d.d., Novo mesto 1.000 164.700.000 827 15.643
59 5072166 KOVINSKA BLED, d.d., Bled 1.000 68.624.000 344 6.518
60 5075335 KOVINSKA INDUSTRIJA KLS d.d., Ljubno 2.000 143.852.000 304 5.749
61 5033934 KREMEN d.d, Novo mesto 1.000 73.014.000 367 6.934
62 5037158 LABOD konfekcija Novo mesto d.d. 1.000 906.532.000 4.486 84.881
63 5041929 LAMA, d.d., DEKANI 1.000 1.697.338.000 1.644 31.105
64 5038804 LES trg.in storitve d.d., Ptuj 1.000 46.643.000 234 4.430
65 5316766 LIKO Vrhnika, d.d. 1.000 840.699.000 3.804 71.980
66 5033993 LJUBEČNA IND. KERAMI.IDELKOV, d.d. 1.000 468.142.000 1.942 36.736
67 5067880 MARIBORSKI VODOVOD d.d., Maribor 1.000 317.210.000 220 4.158
68 5025826 MARPETRO d.d., Maribor 1.000 269.262.000 1.183 22.383
69 5226422 MDS METALKA d.d., Ljubljana 10.000 66.000.000 33 627
70 5040469 MERINKA MARIBOR, d.d. 1.000 319.767.000 1.605 30.372
71 5034124 MINERVA d.d., Žalec 10.000 295.600.000 148 2.808
72 5038421 MIZAR, d.d., Volčja Draga 1.000 99.862.000 492 9.301
73 5025737 MIZARSTVO GROSUPLJE d.d., Grosuplje 1.000 194.950.000 979 18.516
74 5033942 MLINOSTROJ,d.d., Domžale 1.000 143.231.000 674 12.752
75 5426979 MODNA KONFEKCIJA, d.d., Ljubljana 2.000 41.252.000 104 1.958
76 5034213 MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje 4.000 411.304.000 496 9.390
77 5060940 MP INSTALATER, d.d., Prevalje 10.000 73.620.000 37 699
78 5481503 NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj 1.000 90.700.000 455 8.615
79 5034175 ODEJA, Škofja Loka, d.d. 1.000 444.814.000 1.913 36.204
80 5033667 OPEKARNA NOVO MESTO, d.d. 1.000 75.315.000 335 6.343
81 5507219 PLETILJA, d.d., Litija 18.000 18.342.000 5 97
82 5067928 POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d. 1.000 87.284.000 175 3.316
83 5066557 POHIŠTVO CELJE, d.d. 1.000 107.000.000 279 5.285
84 5094542 POLIDENT VOLČJA DRAGA, d.d. 1.000 80.915.000 406 7.685
85 5041210 POLZELA TOV.NOGAVIC, d.d., Polzela 1.000 941.947.000 4.729 89.466
86 5458854 PRAŠIČEREJA PODGRAD d.d., Gor. 1.000 228.922.000 1.149 21.743
87 5033217 PREDILNICA LITIJA, d.d., Litija 10.000 1.786.960.000 819 15.499
88 5040361 PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje 10.000 26.409.890.000 1.468 27.769
89 5499895 PREVOZ d.d., Tolmin 1.000 208.423.000 1.046 19.796
90 5045231 RESTAVRACIJA ISKRA, d.d., Kranj 1.000 163.583.000 821 15.537
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91 5035899 SATURNUS OROD. IN STROJ. d.d.,Ljubljana 1.000 332.525.000 1.629 30.820
92 5129451 SEMESADIKE MENGEŠ, d.d. 1.000 219.212.000 876 16.584
93 5171407 SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d. 1.000 95.054.000 477 9.028
94 5094607 SLIKAR MARIBOR d.d. 1.000 87.294.000 438 8.291
95 5699169 SNEŽNIK d.d., Kočevska Reka 1.000 559.596.000 843 15.945
96 5151490 SOČA VGP, d.d., Nova Gorica 1.000 247.297.000 282 5.327
97 5515564 SP POLSKAVA d.d., Pragersko 1.000 58.523.000 294 5.558
98 5254132 STEKLARNA HRASTNIK, d.d. 1.000 1.409.550.000 6.882 130.213
99 5005965 STOLARNA DOBREPOLJE d.d. 1.000 195.049.000 796 15.067
100 5033390 STROJNA MARIBOR d.d. 1.000 670.282.000 3.365 63.663
101 5033225 SVILA d.d., Maribor 1.000 1.263.478.000 5.766 109.096
102 5036500 SVILANIT, d.d. Kamnik 2.000 820.814.000 1.934 36.591
103 5034248 ŠEŠIR, d.d., Šk. Loka 2.000 410.160.000 832 15.741
104 5071976 TEKOL, d.d., Maribor 10.000 172.000.000 86 1.634
105 5449278 TEKSTIL PLETILSTVO d.d. Prosenjakovci 12.000 139.152.000 58 1.102
106 5040175 TEKSTILNA SENOŽEČE, d.d. 1.000 119.000.000 597 11.303
107 5037468 TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, d.d. 10.000 1.339.200.000 667 12.622
108 5049369 TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje 1.000 115.073.000 578 10.929
109 5033276 TISKARNA TONE TOMŠIČ, d.d., Ljubljana 2.000 96.076.000 241 4.563
110 5003067 TKANINA, d.d., Celje 10.000 410.900.000 184 3.483
111 5043093 TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik 1.000 838.530.000 4.010 75.874
112 5143683 TRAIG IVANČNA GORICA,d.d. 10.000 97.300.000 49 924
113 5143853 TRANSPORT, d.d. Krško 1.000 256.860.000 1.289 24.397
114 5003296 TRIFIX, d.d., Tržič 1.000 97.700.000 488 9.238
115 5033799 TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d. 38.000 115.786.000 15 290
116 5033209 TRIKON, d.d., Kočevje 1.000 247.063.000 1.240 23.466
117 5039991 TRIO, d.d., Tržič 1.000 176.400.000 886 16.754
118 5216028 TVP-VZMETNI INŽENIRING, d.d., Ptuj 1.000 102.313.000 514 9.717
119 5144248 UNIMONT, d.d., Slov. Konjice 1.000 121.205.000 608 11.513
120 5015251 UNIVERSAL, d.d., Ivančna Gorica 1.000 48.717.000 245 4.627
121 5418992 VARSTROJ, d.d., Lendava 1.000 580.052.000 1.103 20.871
122 5033748 VELANA , d.d., Ljubljana 1.000 1.409.645.000 7.076 133.889
123 5105706 VELO d.d., Ljubljana 1.000 240.080.000 1.205 22.803
124 5150515 VGP DRAVA PTUJ d.d. 1.000 143.800.000 278 5.255
125 5408148 VINAG d.d., Maribor 5.000 884.090.000 568 10.740
126 5666228 ZRC d.d., Trbovlje 1.000 70.700.000 342 6.466
127 5066255 ŽEL.RAVNE-MONTER DRAVOGRAD,d.d. 1.000 444.100.000 2.082 39.401
128 5097444 ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d. 1.000 152.591.000 766 14.493

Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Nominalni delež Nominalni delež
št. številka osn. kapitala za PPS za PID

1 5145058 ALPEMETAL d.o.o., Ljubljana 152.997.000 710.380,00 13.440.620,00
2 5269393 APP JESENICE, d.o.o., Jesenice 16.567.000 83.181,00 1.573.819,00
2 5704049 AS DOMŽALE - ALU, d.o.o. 53.340.000 267.566,00 5.062.434,00
3 5098092 ATC KANIN BOVEC, d.o.o., Bovec 474.124.777 616.958,00 11.673.042,00
4 5143411 AVTOPRODAJA, d.o.o., NOVA GORICA 10.760.000 54.216,00 1.025.784,00
5 5227747 CEN.ČISTIL.NAPRAVA d.o.o. Domžale 135.040.000 27.108,00 512.892,00
6 5049091 CO LIBRI d.o.o., Lj. 16.478.000 98.994,00 1.873.006,00
7 5057108 CRI CELJE d.o.o. 88.825.000 406.269,00 7.686.731,00
8 5144744 DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Radeče 4.800.000 24.096,00 455.904,00
9 5144787 DIMNIKARSKO PODJETJE d.o.o. Kranj 13.297.000 52.961,00 1.002.039,00
10 5496357 DVZ PONIKVE, d.o.o., Ponikve 24.553.000 91.916,00 1.739.084,00
11 5521041 EIMD, d.o.o., Trbovlje 15.680.000 78.714,00 1.489.286,00
12 5221374 EKONOMSKI CENTER MARIBOR, d.o.o. 71.098.000 356.922,00 6.753.078,00
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13 5521050 ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Trbovlje 13.443.000 67.469,00 1.276.531,00
14 5308119 EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljubljana 42.164.000 103.914,00 1.966.086,00
15 5198976 FARMIN Inženiring, d.o.o., Velenje 82.280.000 413.046,00 7.814.954,00
16 5300266 FIBA,d.o.o., Koper 35.116.000 68.423,00 1.294.577,00
17 5627630 FIRST, d.o.o., Mur.Sobota 6.754.000 32.028,00 605.972,00
18 5144949 FOTOLIK d.o.o., Celje 55.000.000 276.100,00 5.223.900,00
19 5066352 GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o. 59.052.000 296.481,00 5.609.519,00
20 5072328 GOP ZIDAR VIPAVA, d.o.o. 27.000.000 135.540,00 2.564.460,00
21 5279097 GTC KOPE, d.o.o., Slov.Gradec 104.842.000 526.297,00 9.957.703,00
22 5072174 HISTOR d.o.o., Ljubljana 22.917.000 104.868,00 1.984.132,00
23 5459745 HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob 38.680.000 173.190,00 3.276.810,00
24 5052742 IGEA d.o.o., Nazarje 20.442.000 90.059,00 1.703.941,00
25 5235006 ING INZENIRING d.o.o., Ljubljana 50.858.000 13.052,00 246.948,00
26 5448719 INTEGRAL ZAGORJE, d.o.o. 90.932.000 451.298,00 8.538.702,00
27 5101956 INTEREXPORT, d.o.o., Ljubljana 42.810.000 190.760,00 3.609.240,00
28 5298652 IRAS SEŽANA, d.o.o. 55.780.000 109.536,00 2.072.464,00
29 5421837 IZOBRAZEVALNI CENTER STORE d.o.o. 13.091.000 65.712,00 1.243.288,00
30 5466016 JAVNO KOM. PODJETJE,d.o.o., Šentjur 17.358.000 32.580,00 616.420,00
31 5060974 KAL-KO-PREM d.o.o., Prevalje 87.434.000 214.806,00 4.064.194,00
32 5004586 KOMPAS HOTELI BLED d.o.o. 357.924.000 1.451.282,00 27.458.718,00
33 5210461 KOMUNAL.STAN.DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina 51.980.000 82.830,00 1.567.170,00
34 5071810 KOVINAR, d.o.o., Vitanje 47.536.000 238.651,00 4.515.349,00
35 5521033 KOVIT TRBOVLJE d.o.o. 67.378.000 338.248,00 6.399.752,00
36 5286093 LOGIS, d.o.o., Ljubljana 5.940.000 29.618,00 560.382,00
37 5001102 MERX TRABERG d.o.o., Dravograd 71.877.000 360.838,00 6.827.162,00
38 5503850 MIKRO ADA d.o.o., Ljubljana 2.667.000 13.303,00 251.697,00
39 5067766 OBRTNO PODJETJE KRANJ d.o.o. 70.100.000 351.902,00 6.658.098,00
40 5622646 PA-NIZKE GRADNJE, d.o.o., Ljubljana 9.506.000 47.389,00 896.611,00
41 5596866 PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje 12.480.000 61.746,00 1.168.254,00
42 5042275 PLAMA-G.E.O. d.o.o., Podgrad 110.720.000 554.760,00 10.496.240,00
43 5213649 PROJEKT INŽENIRING d.o.o., Ljubljana 21.200.000 106.424,00 2.013.576,00
44 5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o 101.200.000 508.024,00 9.611.976,00
45 5456754 PROJEKTIVA GORICA d.o.o., Nova Gorica 18.920.000 94.878,00 1.795.122,00
46 5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRING, d.o.o., Celje 69.847.000 318.770,00 6.031.230,00
47 5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIR. d.o.o., Celje 22.100.000 98.794,00 1.869.206,00
48 5033080 SM STROJKOPLAST d.o.o., Maribor 111.646.000 560.483,00 10.604.517,00
49 5144914 STANINVEST d.o.o. Postojna 38.900.000 195.278,00 3.694.722,00
50 5041376 STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi 237.226.000 1.190.895,00 22.532.105,00
51 5291402 TELETRAC, d.o.o., Ljubljana 27.869.000 37.148,00 702.852,00
52 5081408 TISKARNA FORMATISK d.o.o., Ljubljana 8.091.000 40.612,00 768.388,00
53 5066808 TISKARNA KNJIGOVEZNICA Radovljica, d.o.o. 72.880.000 365.958,00 6.924.042,00
54 5009278 TMG d.o.o., Pesnica 40.703.000 204.314,00 3.865.686,00
55 5143942 TRELES, d.o.o., Trebnje 64.300.000 322.786,00 6.107.214,00
56 5066999 UMETNI KAMEN, d.o.o., Ljubljana 42.868.000 215.207,00 4.071.793,00
57 5035171 USNJE Celje, d.o.o. 62.890.000 315.758,00 5.974.242,00
58 5067618 USZ, d.o.o., Ljubljana 64.800.000 325.296,00 6.154.704,00
59 5144302 UTEŽ, d.o.o., Celje 33.430.000 168.170,00 3.181.830,00
60 5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik 25.830.000 1.004,00 18.996,00
61 5150426 VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarje pri Jelšah 26.250.000 88.352,00 1.671.648,00
62 5149959 VETERINARSKA AMBULANTA Ljutomer, d.o.o. 10.681.000 10.693,00 202.307,00
63 5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o. 4.410.000 18.072,00 341.928,00
64 5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, d.o.o. 8.477.000 42.670,00 807.330,00
65 5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o. 6.000.000 7.530,00 142.470,00
66 5944058 VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA, d.o.o. 7.600.000 32.128,00 607.872,00
67 5067944 VRTNARSTVO d.o.o., Murska Sobota 43.070.000 216.362,00 4.093.638,00
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68 5033705 VRVICA CELJE d.o.o., Celje 82.000.000 411.640,00 7.788.360,00
69 5098971 ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC d.o.o. 13.831.000 69.427,00 1.313.573,00
70 5542812 ZOP INFORMAC.INŽENIRING d.o.o., Ljubljana 20.302.000 84.888,00 1.606.112,00
71 5542804 ZOP Management consulting d.o.o., Ljubljana 28.194.000 116.313,00 2.200.687,00
72 5542782 ZOP OS, d.o.o., Ljubljana 6.690.000 31.174,00 589.826,00
73 5066204 ZUM, d.o.o., Maribor 62.644.000 125.801,00 2.380.199,00
74 5024820 ZVON Trg.podj. d.o.o., Ljubljana 1.510.000 7.530,00 142.470,00

Zap. Matična Naziv družbe Nominalna Nominalna vrednost Število Število
št. številka vrednost osnovnega kapitala delnic delnic

delnice družbe  za PPS za PID

1 5375347 ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA 1.000 265.482.000 316 5.975
2 5003091 AGROPROGRES D.D.LJUBLJANA 1.000 157.080.000 789 14.919
3 5144337 ALCHROM D.D. RUŠE 10.000 163.050.000 56 1.059
4 5033438 ALPOS ŠENTJUR d.d. 10.000 1.449.130.000 755 14.278
5 5041635 ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN 10.000 161.070.000 81 1.530
6 5050391 BODOČNOST MARIBOR D.D. 10.000 310.220.000 40 750
7 5159636 CELJSKI SEJEM CELJE 1.000 422.326.000 622 11.775
8 5024757 CENTER D.D RADEČE 1.000 50.000.000 241 4.551
9 5067219 DELOZA ZAGORJE OB SAVI 1.000 210.633.000 1.057 20.006
10 5060788 FARMA STIČNA D.D. 1.000 66.944.000 189 3.575
11 5072573 FINO NOVA GORICA D.D. 1.000 172.936.000 868 16.426
12 5151503 GG NAZARJE D.D. 2.000 108.072.000 271 5.133
13 5151325 GLG MURSKA SOBOTA D.D 1.000 158.400.000 795 15.045
14 5000661 GPS SEVNICA D.D. 10.000 118.220.000 59 1.123
15 5076404 GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D.

LJUBLJANA 10.000 257.420.000 97 1.834
16 5459788 HOJA-MOBILES D.D. POLHOV GRADEC 1.000 83.000.000 324 6.122
17 5071402 HYPOS MUTA D.D. 10.000 140.180.000 120 2.276
18 5075602 IBT TRBOVLJE 1000 164.438.000 825 15.619
19 5144124 IKA D.D. AJDOVŠČINA 1.000 72.759.000 335 6.336
20 5114233 IMP ITAK D.D. LJUBLJANA 1.000 82.591.000 409 7.739
21 5504821 IMP TOVARNA ARMATUR IVANČNA GORICA 1.000 297.530.000 1.938 36.662
22 5479231 INDE D.D. VRANSKO 1.000 47.000.000 236 4.464
23 5129737 INDOV LJUBLJANA 1.000 88.802.000 446 8.434
24 5259363 INFORMATIKA D.D. MARIBOR 10.000 163.330.000 27 504
25 5060940 INSTALATER D.O.O. PREVALJE 10.000 73.620.000 37 699
26 5448727 INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE 10.000 110.770.000 55 1.035
27 5048427 JEM D.D. JESENICE 2.000 73.372.000 64 1.220
28 5067464 KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR 1.000 63.235.000 317 6.006
29 5077532 KOMUNALA D.D TOLMIN 10.000 120.360.000 22 425
30 5073049 KOMUNALA ORMOŽ D.D. 1.000 42.302.000 136 2.571
31 5094917 KOMUNALNA OPERATIVA D.D. LJUBLJANA 2.000 81.882.000 206 3.888
32 5015707 KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.D. 1.000 165.935.000 350 6.625
33 5144728 KOMUNALNO STANOVANJ.PODJ.HRASTNIK 1.000 104.340.000 239 4.524
34 5013810 KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR 1.000 90.622.000 455 8.607
35 5067545 KOP BREŽICE 1.000 54.477.000 206 3.907
36 5144191 KOVINAR NOVO MESTO D.D. 1.000 164.700.000 1.366 25.852
37 5072166 KOVINSKA BLED 1.000 68.624.000 387 7.316
38 5038804 LES D.D. PTUJ 1.000 46.643.000 234 4.430
39 5033993 LJUBEČNA CELJE 1.000 468.142.000 2.891 54.702
40 5067880 MARIBORSKI VODOVOD MARIBOR 1.000 317.210.000 220 4.158
41 5090725 MARMOR SEŽANA 1.000 148.102.000 722 13.660
42 5041929 MEDNARODNO PODJETJE LAMA DEKANI 1.000 1.697.338.000 1.644 31.105
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43 5040469 MERINKA MARIBOR 1.000 319.767.000 2.126 40.229
44 5038421 MIZAR VOLČJA DRAGA 1.000 97.930.000 492 9.301
45 5426979 MODNA KONFEKCIJA LJUBLJANA 2.000 41.252.000 229 4.330
46 5000530 MOTEL GROSUPLJE D.D. 1.000 148.326.000 5 85
47 5150507 MURA - JVGP D.D. MURSKA SOBOTA 4.000 109.420.000 59 1.114
48 5037212 MURA MURSKA SOBOTA 1.000 5.257.045.000 30.581 578.610
49 5481503 NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ 1.000 90.700.000 848 16.037
50 5870909 NOVOGRAD, d.d., NOVO MESTO 1.000 80.653.000 617 11.672
51 5069114 OGP GRAD BLED 1.000 54.610.000 274 5.187
52 5507219 PLETILJA D.D. LITIJA 18.000 18.342.000 5 97
53 5067928 POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D. 1.000 87.284.000 175 3.316
54 5033217 PREDILNICA LITIJA D.D. 10.000 1.786.964.000 819 15.499
55 5040361 PREMOGOVNIK VELENJE 10.000 26.339.890.000 3.507 66.345
56 5459966 PROJEKT NIZKE ZGRADBE LJUBLJANA 1.000 86.145.000 732 13.855
57 5035899 SATURNUS-ORODJARNA IN

STROJEGRADNJA D.D. LJUBLJANA 1.000 332.525.000 1.629 30.820
58 5129451 SEMESADIKE D.D. MENGEŠ 1.000 219.212.000 876 16.584
59 5076714 SGP ZASAVJE TRBOVLJE D.D. 1.000 202.002.000 1.496 28.295
60 5094607 SLIKAR D.D. MARIBOR 1.000 87.294.000 438 8.291
61 5221668 SOLIDARNOST D.D. MURSKA SOBOTA 1.000 92.719.000 772 14.598
62 5005817 SORA MEDVODE D.D. 1.000 178.439.000 834 15.786
63 5515564 SP POLSKAVA 1.000 58.523.000 294 5.558
64 5005965 STOLARNA DOBREPOLJE D.D. 1.000 195.049.000 796 15.067
65 5033390 STROJNA MARIBOR D.D. 1.000 670.282.000 8.474 160.326
66 5034248 ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA 2.000 410.160.000 832 15.741
67 5071976 TEKOL D.D. MARIBOR 10.000 172.000.000 86 1.634
68 5034230 TIKA D.D. TRBOVLJE 1.000 153.687.000 149 2.819
69 5033276 TISKARNA TONE TOMŠIČ D.D. LJUBLJANA 2.000 96.076.000 241 4.563
70 5143683 TRAIG IVANČNA GORICA,d.d. 10.000 97.300.000 49 924
71 5033799 TRIGLAV KONFEKCIJA D.D. KRANJ 38.000 115.786.000 15 290
72 5033209 TRIKON KOČEVJE 1.000 247.063.000 1.240 23.466
73 5039991 TRIO TRŽIČ 1.000 176.400.000 886 16.754
74 5015740 TRŽNICA D.D. MARIBOR 1.000 63.264.000 127 2.404
75 5015251 UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA 1.000 48.717.000 331 6.253
76 5418992 VARSTROJ LENDAVA 1.000 580.052.000 1.103 20.871
77 5150531 VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR 1.000 117.187.000 588 11.130
78 5098947 ZARJA KO PETROVČE D.D. 1.000 48.300.000 425 8.046

Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Nominalni delež Nominalni delež
št. številka osnovnega kapitala družbe za PPS za PID

1 5094429 AA LIPA LJUBLJANA 32.610.000 242.466 4.587.534
2 5494753 ABC POMURKA-SKUPINA PODJE.M.SOBOTA 36.100.000 12.550 237.450
3 5143411 AVTOPRODAJA D.O.O. NOVA GORICA 10.760.000 54.216 1.025.784
4 5066468 BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 4.112.000 20.632 390.368
5 5227747 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK

DOMŽALE 135.040.000 27.108 512.892
6 5144744 DIMNIKAR RADEČE D.O.O. 4.800.000 24.096 455.904
7 5144787 DIMNIKARSKO PODJETJE KRANJ 10.546.000 52.961 1.002.039
8 5067405 DIMNIKARSTVO D.O.O. CELJE 7.770.000 34.016 643.584
9 5496357 DVZ PONIKVE D.O.O. PONIKVE 24.553.000 91.916 1.739.084
10 5221374 ECM D.O.O. MARIBOR 71.098.000 585.181 11.071.819
11 5521041 EIMD TRBOVLJE 15.680.000 142.919 2.704.081
12 5221412 EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. MARIBOR 19.779.000 99.296 1.878.704
13 5521050 ELEKTROMEHANIKA TRBOVLJE 13.443.000 97.739 1.849.261
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14 5308119 EMONA TISKARNA LJUBLJANA 42.164.000 103.914 1.966.086

15 5063710 ERCI IDRIJA 1.620.000 8.032 151.968

16 5300266 FIBA D.O.O. KOPER 35.116.000 68.423 1.294.577

17 5144949 FOTOLIK D.O.O. CELJE 55.000.000 276.100 5.223.900

18 5072328 GOP ZIDAR VIPAVA 27.000.000 135.540 2.564.460

19 5034353 GORENJE TIKI D.O.O. LJUBLJANA 26.687.001 90.563 1.713.478

20 5494907 GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA 49.789.000 242.968 4.597.032

21 5279097 GTC KOPE SLOVENJ GRADEC 104.842.000 526.297 9.957.703

22 5078156 HIDROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA 53.477.000 179.515 3.396.485

23 5072174 HISTOR D.O.O. LJUBLJANA 20.892.000 104.868 1.984.132

24 5459745 HOJA ŽAGA ROB D.O.O. 38.680.000 173.190 3.276.810

25 5156815 IBIS D.O.O. SLOVENSKA BISTRICA 28.629.000 143.723 2.719.277

26 5052742 IGEA NAZARJE 17.943.000 90.059 1.703.941

27 5107741 INTEGRAL NOTRANJSKA D.O.O. CERKNICA 53.630.000 269.072 5.090.928

28 5107750 INTEGRAL PRIMORSKA D.O.O. IDRIJA 75.560.000 384.030 7.265.970

29 5101956 INTEREPORT D.O.O. LJUBLJANA 42.810.000 190.760 3.609.240

30 5421837 IZOBRAŽEVALNI CENTER D.O.O. ŽTORE 13.091.000 65.712 1.243.288

31 5466016 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR 17.358.000 32.580 616.420

32 5060974 KAL-KO-PREM PREVALJE 87.434.000 344.021 6.508.979

33 5144647 KOMUNALA D.O.O. IDRIJA 74.227.000 118.874 2.249.126

34 5073162 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 50.339.000 108.633 2.055.367

35 5210461 KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O.
AJDOVŠČINA 51.980.000 82.830 1.567.170

36 5592771 KO-OP D.O.O. MOJSTRANA 58.585.000 293.469 5.552.531

37 5521033 KOVIT TRBOVLJE D.O.O. 67.378.000 742.709 14.052.291

38 5145023 KP TRŽIČ D.O.O. 107.952.000 153.210 2.898.790

39 5286590 MARKING D.O.O. MARIBOR 3.500.000 17.570 332.430

40 5067766 OBRTNO PODJETJE D.O.O. KRANJ 70.100.000 611.737 11.574.263

41 5622638 PA-ARHING D.O.O. LJUBLJANA 9.612.000 47.841 905.159

42 5596866 PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE 12.480.000 61.746 1.168.254

43 5000653 PECA D.O.O. MEŽICA 76.100.000 382.022 7.227.978

44 5042275 PLAMA-G.E.O. PODGRAD 110.720.000 554.760 10.496.240

45 5943582 PODJETJE ZA GO.GRADNJE IN HOR. 47.900.000 240.458 4.549.542

46 5213649 PROJEKT INŽENIRING LJUBLJANA 21.200.000 106.424 2.013.576

47 5076277 PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O. 101.200.000 508.024 9.611.976

48 5456754 PROJEKTIVA GORICA NOVA GORICA 18.920.000 94.878 1.795.122

49 5622646 PROJEKTIVNI ATELJE-NIZKE GRADNJE D.O.O. LJUBLJANA 9.506.000 47.389 896.611

50 5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI D.O.O. CELJE 69.847.000 318.770 6.031.230

51 5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE 22.100.000 98.794 1.869.206

52 5000408 SANITA D.O.O. LJUBLJANA 30.537.000 229.314 4.338.686

53 5273986 SONCE D.O.O. LJUBLJANA 123.214.000 568.314 10.752.686

54 5144914 STANINVEST D.O.O. POSTOJNA 38.900.000 195.278 3.694.722

55 5098319 STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O. 30.346.000 152.357 2.882.643

56 5066859 STEKLAR CELJE 29.165.000 146.383 2.769.617

57 5041376 STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI 237.226.000 2.284.401 43.221.599

58 5291402 TELETRAC D.O.O. LJUBLJANA 29.720.000 37.148 702.852

59 5691460 TERACERSTVO IN KAMNOSEŠTVO D.O.O.
MURSKA SOBOTA 38.762.000 193.872 3.668.128

60 5066808 TISKARNA RADOVLJICA 72.880.000 365.958 6.924.042
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61 5009278 TMG D.O.O. PESNICA 40.703.000 204.364 3.866.636

62 5143942 TRELES D.O.O. TREBNJE 64.300.000 603.705 11.422.295

63 5034299 TVI MAJŠPERK 465.317.484 4.264.192 80.679.862

64 5035171 USNJE CELJE D.O.O. 62.890.000 315.758 5.974.242

65 5067618 USZ D.O.O. LJUBLJANA 64.800.000 325.296 6.154.704

66 5144302 UTEŽ D.O.O. CELJE 33.430.000 168.170 3.181.830

67 5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik 25.830.000 1.004 18.996

68 5907233 VETERINA ŠOŠTANJ d.o.o., Šošta 7.160.000 21.084 398.916

69 5150426 VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarj 26.250.000 88.352 1.671.648

70 5149959 VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER D.O.O. 10.681.000 10.693 202.307

71 5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d 4.410.000 18.072 341.928

72 5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, 8.470.000 42.670 807.330

73 5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o 6.000.000 7.530 142.470

74 5150922 VRTNARSTVO CELJE D.O.O. 119.162.000 549.138 10.389.862

75 5067944 VRTNARSTVO MURSKA SOBOTA 43.070.000 216.362 4.093.638

76 5033705 VRVICA CELJE 82.000.000 817.758 15.472.242

77 5222125 ZIM D.O.O. MARIBOR 70.116.276 79.316 1.500.684

78 5542812 ZOP D.O.O. LJUBLJANA 20.302.000 84.888 1.606.112

79 5542782 ZOP OS LJUBLJANA 6.690.000 31.174 589.826

80 5024820 ZVON D.O.O. LJUBLJANA 1.510.000 7.530 142.470

Zap. Matična Naziv družbe Nominalna vrednost Nominalna vrednost Število delnic Število delnic
št. številka delnice  osn. kapitala  za PPS za PID

1 5156505 ADRIA AIRWAYS, d.d. 2.000 812.436.000,00 3.267 61.814

2 5037603 AGIS, d.d., PTUJ 1.000 195.621.000,00 3.928 74.317

3 5041643 CERTA, d.d. 1.000 2.262.010.000,00 43.774 828.209

4 5040302 CIMOS INTERNATIONAL, d.d. 1.000 15.328.092.000,00 106.065 2.006.778

5 5045401 DOMEL, d.d., ŽELEZNIKI 1.000 1.204.048.000,00 2.717 51.399

6 5048770 ELAN, d.d. 1.000 5.200.000.000,00 74.130 1.402.570

7 5004837 HOTELI BERNARDIN, d.d. 1.000 4.906.374.000,00 383.093 7.248.238

8 5077940 IMP, d.d. 1.000 171.755.000,00 4 66

9 5040736 IMPOL, d.d. 1.000 4.063.000.000,00 39.788 752.810

10 1503126 INLES, d.d. 2.000 1.218.010.000,00 2.748 52.001

11 5174929 ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d. 1.000 413.032.000,00 1.702 32.196

12 5330424 ISKRA, d.d. 1.000 5.896.299.000,00 17.885 338.396

13 5185661 ISKRA STIKALNI ELEMENTI, d.d. 1.000 408.876.000,00 4.155 78.610

14 5038995 LESNA LIP, d.d., SLOVENJ GRADEC 1.000 1.286.400.000,00 26.451 500.459

15 5268656 LESTRO LEDINEK D.D. HOČE 1.000 399.208.000,00 2.223 42.064

16 5476135 LIK HOLDING, d.d. 1.000 449.412.000,00 1.782 33.718

17 5038618 NOVOLES LESNA IND. D.D. 2.000 1.262.422.000,00 1.876 35.494

18 5040116 NOVOTEKS TKANINA D.D. 1.000 914.233.000,00 7.873 148.951

19 5000203 POHIŠTVO BREŽICE, d.d. 2.000 209.366.000,00 205 3.877

20 5151317 POMURKA mesna industrija, d.d., MS 1.000 3.106.799.000,00 34.610 654.828

21 5036852 RAŠICA TOVARNA PLETENIN, d.d. 1.000 1.614.605.000,00 10.040 189.960

22 5034523 SIP, Strojna industrija, d.d. 1.000 142.225.000,00 2.856 54.034

23 5564697 STILLES, D.D. 1.000 401.744.000,00 10.698 202.418

24 5490707 STT STROJEGRADNJA, d.d 1.000 1.464.564.000,00 4.051 76.653

25 5103185 TOVARNA MERIL KOVINE, d.d., PAMEČE 1.000 129.229.000,00 755 14.275

26 5418992 VARSTROJ, d.d., LENDAVA 1.000 580.052.000,00 7.949 150.403

27 5213622 ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE, d.d. 1.000 2.861.843.000,00 3.514 66.486
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1 5098092 ALPSKI TURISTIČNI CENTER BOVEC, d.o.o. 474.124.776,62 2.008.000,00 37.992.000,00
2 5891019 BSC, d.o.o., KRANJ 2.036.519,00 30.120,00 569.880,00
3 5034353 GORENJE TIKI, d.o.o. 26.687.000,60 297.142,64 5.622.033,36
4 5042518 HOLDING IMV, d.o.o. NOVO MESTO 5.323.434.000,00 213.789.109,44 4.044.958.090,56
5 5249694 IGM SAVA, d.o.o., VELIKA VAS 177.657.000,00 1.913.678,27 36.207.402,73
6 5033560 IMONT, d.o.o., DRAVOGRAD 98.673.000,00 990.676,92 18.743.923,08
7 1554760 INTERCEMENT, d.o.o. 30.000.000,00 448.637,40 8.488.362,60
8 5255805 LESNINA VELETRGOVINA, d.o.o. 133.152.000,00 149.765,06 2.833.602,66
9 1124609 LITOSTROJ E.I, .d.o.o. 4.688.978.028,46 85.517.535,78 1.618.019.033,63
10 5727286 PROPULSE d.o.o. 35.836.594,00 587.340,00 11.112.660,00
11 1304836 SKI MAR, d.o.o. 214.447.933,00 5.020.000,00 94.980.000,00
12 5034299 TVI MAJŠPERK, d.o.o. 497.890.272,77 828.316,04 15.672.003,54
13 5944384 TVM, d.o.o. 1.980.880.232,87 99.440.187,69 1.881.440.045,18

Izklicna cena paketa za PID znaša
72.739,885.264 SIT, za PPS pa
3.798,077.674 SIT.

Datum in čas možnega ogleda podjetja,
katerega delnice so predmet javnega razpi-
sa, oziroma sestanka z vodilnimi delavci,
SRD pisno posreduje pooblaščenim druž-
bam za upravljanje.

Podatke o nepremičninah in poslovno
nepotrebnih sredstvih, ki so vključene v pa-
ket, SRD pisno posreduje pooblaščenim
družbam za upravljanje.

Predmet prodaje se prodaja po načelu
videno kupljeno. Kupci se odpovedujejo od
SRD oziroma Republike Slovenije uveljav-
ljati kakršnekoli zahtevke, ki bi izvirali iz
predmeta prodaje.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Javnega razpisa se smejo udeležiti poo-

blaščene investicijske družbe in Prvi pokoj-
ninski sklad (v nadaljevanju PID, PPS ali
ponudnik), ki morajo SRD do18. 12. 2001
poslati enotno ponudbo registriranih ponu-
dnikov, ki so poslovno sposobni. Ponudniki
nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in pred-
ložitvijo ponudbe. SRD v nobenem primeru,
ne glede na potek in izid razpisnega po-
stopka, ne odgovarja za navedene stroške.
Ponudba se lahko nanaša le na odkup vse-
ga premoženja, ki je predmet javnega razpi-
sa.

Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik
kupnino vplača z izročitvijo lastniških certifi-
katov.

Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem

razpisu, ki ga v imenu in za račun PID skle-
nejo pooblaščene družbe za upravljanje. V
imenu in za račun Prvega pokojninskega
sklada sporazum podpiše Kapitalska druž-
ba, d.d..

2. Odločbo Urada za varstvo konkuren-
ce o odobritvi sporazuma.

3. Izpolnjen obrazec za ponudbo – raz-
delilnik, iz katerega mora biti razvidno koli-
ko delnic posameznega podjetja in po kak-
šni ceni kupuje posamezen ponudnik. V pri-
meru nakupa poslovnega deleža se le ta ne
more razdeliti na več ponudnikov, razen v
primeru, če vrednost presega 200 milijo-
nov SIT.

4. Ponudnik kupnino vplača z izročitvijo
lastniških certifikatov.

5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpi-
sek iz sodnega registra vendar le v primeru,
da PID še ni sodelovala na javnem razpisu
oziroma javnih dražbah Sklada RS za raz-
voj.

6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico vsa-
ke PID v celotni vrednosti njenega dela po-
nudbe.

7. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-
kazilo o vplačilu zneska v višini 0,02% od
izklicne cene v skladu s 6. členom Uredbe.
Navedeni znesek se nakaže na ŽR SRD št.
50102-627-7001.

8. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni
po poteku končnega roka za predajo po-
nudbe.

Prvi pokojninski sklad lahko sodeluje na
javnem razpisu, le v kolikor pridobi soglasje
pooblaščenih investicijskih družb in ob tem
sklene dogovor o sodelovanju Kapitalske
družbe d.d., (v imenu in za račun Prvega
pokojninskega sklada) na javnem razpisu.
PPS lahko sodeluje pri oddaji ponudbe le
za tisto premoženje, kjer se na podlagi 37.
člena ZPSID del premoženja prenaša na
Prvi pokojninski sklad oziroma v okviru skle-
njenega sporazuma.

V kolikor posamezna PID ne pristopi k
sklenitvi sporazuma za sodelovanje na jav-
nem razpisu, lahko enotno ponudbo posre-
dujejo tiste PID, ki so k temu sporazumu
pristopile. V tem primeru mora izpoljnjen
obrazec za ponudbo – razdelilnik upošteva-
ti tudi PID, ki ni pristopila k sporazumu in
alikvotni del premoženja, ki bi ji pripadel.
Alikvotni delež se izračuna na podlagi stanja
neporabljenih certifikatov, upoštevaje 10.
člen ZPSPID. Za alikvotni delež se zmanjša
premoženje, ki je predmet javnega razpisa,
in njegova izklicna cena.

Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki
(natisnjena ali natipkana) in na računalniški
disketi.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne
predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v
javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki
ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se
taka ponudba šteje za neveljavno.

Ponudba mora prispeti na naslov Slo-
venska razvojna  družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, najkasneje do 18. 12. 2001
do 12. ure v zaprti kuverti z oznako “ Javni

razpis št.2/2001, Ne odpiraj pred 18. 12.
2001“.

Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriteri-
jem iz tega razpisa in Uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 18. 12.
2001 ob 13. uri v prostorih Slovenske raz-
vojne družbe, d.d. Dunajska 160. Ponudni-
ki so dolžni skleniti ustrezne kupoprodajne
pogodbe v roku 50 dni po prejemu obvesti-
la o sprejemu ponudbe.

SRD bo na podlagi izpolnjenih lastnin-
skih nakaznic, za celoten znesek iz ponud-
be, posredovala podatke centralni eviden-
ci, ki bo preknjižila certifikatni znesek iz cer-
tifikatnih računov pooblaščenih investicijskih
družb oziroma PPS na certifikatni račun
SRD.

V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodb, ima SRD
pravico, za poplačilo obveznosti iz dane po-
nudbe, unovčiti lastninske nakaznice v ce-
loti.

V kolikor so prenosi poslovnega deleža
omejeni s predkupno pravico ostalih druž-
benikov in bodo družbeniki le to uveljavili,
se vrednost poslovnega deleža iz ponudbe
revalorizira z indeksom rasti cen na drobno
od 1. 1. 1993 do dneva sklenitve pogod-
be. SRD bo v primeru uveljavitve predku-
pne pravice na ponudnika prenakazala pre-
jeto kupnino.

SRD na podlagi tega razpisa ni zavezana
skleniti pogodb o prodaji delnic s ponudni-
ki.

Za morebitne dodatne informacije v zve-
zi s to objavo se lahko pooblaščene investi-
cijske družbe obrnejo na Slovensko razvoj-
no družbo, d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Št. 1342/2001 Ob-57709
Na podlagi določb Zakona o Vladi Repu-

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00),
52/I. člena Zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95-US RS, 29/95 in
80/99), 27. člena Zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91-I), Pra-
vilnika o financiranju in sofinanciranju med-
narodnega znanstvenega sodelovanja Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št 62/96,
11/98, 48/99 in 46/01), Akta o nasled-
stvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ja-
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ponsko (Uradni list RS, št. 8/94) ter v zvezi
s Sporazumom med Vlado SFRJ in Vlado
Japonske o sodelovanju na področju zna-
nosti in tehnologije (Uradni list SFRJ, št.
6/82) in Memoranduma o soglasju o znan-
stvenem sodelovanju med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Japonskim združenjem za spodbujanje
znanosti (JSPS) z dne 6. 4. 2000, Mini-
strstvo Republike Slovenije za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja z Japonsko v obdobju od
2002 do 2003

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– Sofinanciranje kratkoročnih obiskov na

Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem traja-
nju 180 dni v obdobju od 1. 4. 2002 do
31. 3. 2003;

– Sofinanciranje dolgoročnih obiskov na
Japonskem (3 do 10 mesecev) v skupnem
trajanju 10 mesecev v obdobju od 1. 4.
2002 do 31. 3. 2003;

– tri 12- do 24-mesečne podoktorske
štipendije JSPS na Japonskem za japosnko
fiskalno leto 2002 (od 1. 4. 2002 do 31. 3.
2003).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– Vloge za sofinanciranje obiskov na ja-
ponskem in za podoktorkse štipendije se
lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi
razpiskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod
okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo,
znanost šport in kulturo (Monbusho).

– Ministrstvo Republike Slovenije za šol-
stvo, znanost in šport in Japonsko združe-
nje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta
sofinancirala sodelovanje na področjih na-
ravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biote-
hničnih,  družboslovnih in humanističnih
ved.

– Na razpis se lahko priavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 8/91-I).

– Pri kandidatih za podoktorske štipen-
dije od zagovora doktorata praviloma ne
sme preteči več kot 6 let.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 3,500.000 SIT. Vse
stroške v zvezi s štipendijami, vključno z
mednarodnimi prevoznimi stroški, krije
JSPS.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. 4. 2002 za kratke in da-
ljše obiske (obrazec MŠZŠ) ter za podok-
torske štipendije (obrazec JSPS).

7. Vloge za sofinanciranje obiskov in za
podoktorske štipendije morajo biti priprav-
ljene v skladu z navodili, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj - vloga za javni
razpis za sofinanciranje znanstvenega so-
delovanja z Japonsko” morajo vlagatelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

9. Pravilno označene vloge za sofinanci-
ranje morajo ne glede na način prenosa na
gornji naslov prispeti do petka, 11. januarja
2002 do 12. ure. Vloge bo odprla strokov-
na komisija v ponedeljek, 14. januarja 2002
ob 9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Pri pripravi vlog za sofinanciranje obi-
skov je potrebno upoštevati, da morajo od
datuma odpiranja vlog do načrtovanega za-
četka obiska poteči najmanj trije meseci,
pri pripravi vlog za podoktorske štipendije
pa približno 5 mesecev.

Nepopolnih, nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih oziroma oddanih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji pisno obveščeni po uskladitvi izbora z
Japonskim združenjem za spodbujanje zna-
nosti (JSPS), praviloma najkasneje 30 dni
pred načrtovanim datumom začetka obiska.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Alenki Mihailovski (tel. 01/478-46-90,
alenka.mihailovski@gov.si).

Razpisna dokumentacija (obrazci za pri-
javo obiskov in navodila za pripravo vlog) je
dosegljiva po objavi razpisa v Uradnem listu
RS tudi na spletni strani MŠZŠ in v Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljublja-
na, Trg OF 13, vsak delovni dan med 8. in
16. uro.

Vloge za podoktorske štipendije je po-
trebno oddati na originalnih obrazcih JSPS,
ki niso na voljo v računalniški obliki. Intere-
senti jih lahko dobijo na gornjem naslovu.

Republika Slovenija
Ministrstvo za znanost in šport

Ljubljana

Št. 731 1/01-12-223 Ob-57619
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Ljubljana, Glinška ulica 12, objavlja
na podlagi določil Zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01), Pravil-
nika o izvajanju ukrepov aktivne politike za-
poslovanja (Uradni list RS, št.64/01) in Pro-
gramov aktivne politike zaposlovanja za leto
2001, ki so bili sprejeti na 37. seji Vlade
Republike Slovenije dne 19. 7. 2001

javni razpis
za izbor programov javnih del v

Republiki Sloveniji za obdobje 2002 -
2003

1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev:

Predmet javnega razpisa: je izbira pro-
gramov javnih del za obdobje od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003, ki so namenjeni vzpod-
bujanju razvoja novih delovnih mest in ohra-
nitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brez-
poselnih oseb in se organizirajo zaradi izva-
janja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kul-
turnih, naravovarstvenih, komunalnih,
kmetijskih in drugih programov.

Predlagatelji vlog: vloge za programe lah-
ko predložijo delodajalci ali druge organiza-
cije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobi-
vanje dobička in kadar z dejavnostjo, ki se
izvaja v okviru javnih del na trgu ne povzro-
čajo nelojalne konkurence.

Pogoji, ki jih morajo programi izpolnjeva-
ti:

– Organizirani so lahko le za tiste dejav-
nosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in
s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence.

– Imeti morajo naročnika in izvajalca.
Naročnik zagotavlja, da obstaja javni in-

teres za izvajanje programa javnega dela.
Za lokalne programe javnih del so naročniki
lokalne skupnosti, za programe nacionalne-
ga pomena pa pristojna ministrstva.

Izvajalec mora biti registriran za izvajanje
del, ki se bodo izvajala v okviru programa
javnega dela in mora zagotavljati vodjo pro-
grama javnih del in mentorja udeležencem.

– Imeti morajo zagotovljene vire financi-
ranja.

Delodajalci ali druge organizacije na raz-
pis ne morejo predložiti programov, za izva-
janje katerih so viri financiranja v letih 2002
- 2003 zagotovljeni v celoti iz drugih javnih
razpisov ali drugega javnega vira.

V javna dela se bodo v letu 2002 in
2003 lahko vključevale naslednje brezpo-
selne osebe:

– dolgotrajno brezposelne osebe nad 1
leto prijavljene na zavodu,

– brezposelne osebe starejše od 50 let,
– mladi do 26 let, ki so na zavodu prijav-

ljeni več kot 6 mesecev,
– težje zaposljive brezposelne osebe v

skladu s pravilnikom APZ (Uradni list
64/01), ki so:

– starejše od 50 let, na zavodu prijavlje-
ne več kot 6 mesecev,

– starejše od 45 let, imajo srednjo stro-
kovno izobrazbo ali manj in so dolgotrajno
brezposelne osebe,

– brezposelne osebe pri katerih je ugo-
tovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima
za posledico statusa invalidnosti,

– invalidne brezposelne osebe,
– brezposelne osebe, ki same skrbijo za

enega ali več otrok, ki so stari manj kot 15
let ali katerih zakonec je brezposeln,

– brezposelne osebe pri kateri je ugo-
tovljena zaposlitvena oviranost ali

– so brez izobrazbe, kvalifikacije ali de-
lovnih izkušenj.

Na območjih z višjo stopnjo brezposelno-
sti od povprečne v RS (sklep MDDSZ Uradni
list 67/01), se bodo lahko v javna dela vklju-
čevale tudi druge brezposelne osebe.

Vključitev v javno delo lahko traja največ
eno leto in se lahko podaljša, če brezposelni
osebi ni mogoče zagotoviti ustrezne ali pri-
merne zaposlitve. V skladu s stanjem na trgu
dela so to predvsem ženske starejše od 50
let, moški starejši od 55 let ter invalidi.
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Za programe javnih del pomoč družini
na domu se lahko predložijo vloge na razpis
pod pogojem, da izvajalec predloži izjavo,
da je oziroma bo do 1. 1. 2002 v okviru
javne službe zaposlil udeleženke (zaposli-
tve po “izračunu potrebnega števila nepo-
srednih izvajalcev pomoči na domu (oskr-
bovalcev) po občinah v skladu z normati-
vom storitve”), ki so bile v javna del vključe-
ne v preteklih letih in so se v okviru tega
programa tudi ustrezno usposobile.

Merila za izbor programov:
Merilo Max. število

1. Možnost vključitve ciljnih
skupin brezposelnih oseb 30 točk
2. Primernost programa, da
se izvaja kot javno delo 20 točk
3. Vsebina programa (vsebina
programa in cilji iz
3 vidikov: z vidika brezposelne
osebe, izvajalca in lokalne skup-
nosti oziroma širšega okolja 30 točk
4. Reference programa (čas
dosedanjega izvajanja, izhodi
v zaposlitev) 30 točk
5. Število predvidenih vključitev 30 točk
Skupaj 140 točk
Minimalno število točk, da se
program izbere 40 točk

· Program se izbere v kolikor na prvih
treh merilih zbere najmanj 40 točk, in sicer:

– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 10 točk,
– na 3. merilu najmanj 20 točk.
Izbrani bodo programi, ki bodo ovredno-

teni z najmanj 40 točkami, v primeru večje-
ga števila predloženih programov od razpo-
ložljivih sredstev, pa bodo izbrani tisti pro-
grami, ki bodo zbrali višje število točk.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-
lago za predmet javnega razpisa: okvirna vi-
šina sredstev tega razpisa je v letu 2002 -
5.200,000.000 SIT, v letu 2003 –
4.160,000.000 SIT in se bodo financirala iz
proračunske postavke 7029 – Javna dela.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: za pro-
grame javnih del, ki se bodo pričeli izvajati v
mesecu januarju 2002, je rok predložitve
23. 11. 2001. Za programe, ki se bodo
pričeli izvajati kasneje, je rok do vsakega 5.
v mesecu. Zadnji rok prijave je 5. 11. 2003.

Vloge se oddajo osebno ali po pošti pri-
stojni Območni službi Zavoda. Centralni slu-
žbi Zavoda se predložijo le vloge za progra-
me nacionalnega pomena.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojni-
ci. Tiste, ki bodo posredovane s pošto mo-
rajo biti poslane priporočeno ali s povratni-
co na naslov pristojne Območne službe ozi-
roma Centralne službe Zavoda kadar gre za
programe nacionalnega pomena.

Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za obdobje 2002 - 2003.

Upoštevajo se vloge s poštnim žigom do
vključno dne 23. 11. 2001 oziroma do
vključno 5. v mesecu. Kolikor 5. v mesecu
ni delovni dan, se šteje za rok prvi naslednji
delovni dan.

 Vloge, ki bodo oddane osebno morajo
biti v vložišču pristojne službe Zavoda na
navedene datume do 12. ure.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do 5. 11. 2003, ko bo
zadnje odpiranje, kolikor bodo še razpolo-
žljiva sredstva.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpisu predvideno zaporedno
odpiranje le teh: odpiranje vlog ne bo javno
in bo izvedeno v roku najkasneje sedem dni
od rokov opredeljenih za predložitev vlog.

7. Rok v katerem bodo predlagatelji ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: predlagate-
lji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je dolo-
čen za oddajo vlog.

8. Kraj in čas kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v
vložiščih pristojnih Območnih služb Zavoda
v času uradnih ur, v vložišču Centralne služ-
be Zavoda vsak dan v času od 10. do
12. ure. Dostopna je tudi na spletnih stra-
neh Zavoda: http//www.ess.gov.si.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 40/2001 Ob-57672
Na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o

financiranju športnih programov in uporabi
športnih objektov v Mestni občini Kranj (v
nadaljevanju: pravilnik) in v skladu s 7. in 8.
členom Zakona o športu objavlja Zavod za
šport Kranj (v nadaljevanju: zavod)

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov

Mestni občini Kranj iz javnih sredstev v
letu 2002 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje

športnih programov v Mestni občini Kranj iz
javnih sredstev v letu 2002. Iz javnih sred-
stev bomo sofinancirali naslednjih devet pro-
gramov:

Program 1: Športna vzgoja otrok, mladi-
ne in študentov

Na področju interesne dejavnosti špor-
tne vzgoje otrok, mladine in študentov, se
na podlagi pravilnika (členi od 12 do 33), iz
javnih sredstev sofinancirajo programi: (1)
športni program Zlati sonček, (2) športni
program Krpan, (3) šolska športna tekmo-
vanja, (4) program »Naučimo se plavati«, (5)
programi interesne športne vzgoje otrok in
mladine s posebnimi potrebami in (6) špor-
tna dejavnost študentov. Programi na po-
dročju interesne dejavnosti športne vzgoje
otrok, mladine in študentov, so naročeni
programi in so del nacionalnega programa
športa. Program izvaja zavod in izbrani izva-
jalci. Program je razpisan v višini do
6,900.000 SIT.

Program 2: Športna rekreacija, šport in-
validov, kakovostni šport in vrhunski šport

Na področju športne rekreacije, športa
invalidov, kakovostnega športa in vrhunske-
ga športa, se na podlagi pravilnika (členi
12, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42), iz
javnih sredstev sofinancira strokovno delo
in uporaba športnih objektov za tiste izvajal-
ce, ki nimajo zagotovljene brezplačne upo-
rabe teh objektov ter dotacije klubom za

kategorizirane športnike v skladu s kriteriji
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez. Program izvajajo izbrani
izvajalci. Program je razpisan v višini do
112,000.000 SIT, od česar je 9,000.000
SIT namenjeno za dotacije klubom za kate-
gorizirane športnike.

Program 3: Prednostni športni programi
Na področju prednostnih športnih pro-

gramov v Mestni občini Kranj, se na podlagi
pravilnika (členi od 43 do 59), iz javnih sred-
stev sofinancira uporaba športnih objektov,
nosilcem prednostnih športnih programov v
obdobju od leta 2000 do leta 2004. V letu
2000 so bili na podlagi izpolnjevanja kriteri-
jev za razvrščanje športnih panog in nosil-
cev v prednostne športne programe, ki so
določeni v pravilniku, določeni prednostni
športni programi v Mestni občini Kranj. Pre-
dnostne športne programe izvajajo (1) v in-
dividualnih športnih panogah: plavanje –
Plavalni klub Merit Triglav Kranj, atletika –
Atletski klub Triglav Kranj, smučarski skoki
– Smučarski klub Triglav Kranj, kolesarstvo
– Kolesarski klub Sava Kranj, alpsko smu-
čanje – Alpski smučarski klub Triglav Kranj,
(2) v kolektivnih športnih panogah: vaterpo-
lo – Akademski vaterpolski klub Triglav Živi-
la Kranj, nogomet – Nogometno društvo
Triglav 2000 Kranj, košarka – Košarkarski
klub Triglav Kranj. Program je razpisan v
višini do 55,000.000 SIT.

Program 4: Programi šolanja in izpopol-
njevanja strokovnih delavcev v športu

Na področju šolanja in izpopolnjevanja
strokovnih delavcev v športu, se na podlagi
pravilnika (členi 60, 61, 62, 63 in 64), iz
javnih sredstev sofinancira šolanje in izpo-
polnjevanje strokovnih delavcev v športu v
Mestni občini Kranj ter programi šolanja in
izpopolnjevanja izvajalcev športnih progra-
mov. Program izvaja zavod in izbrani izvajal-
ci. Program je razpisan v višini do
1,500.000 SIT.

Program 5: Programi zvez športnih
društev

Na področju delovanja zvez športnih
društev, se na podlagi pravilnika (člen 65),
iz javnih sredstev sofinancira izvajanje stro-
kovnih in razvojnih nalog v športu, ki jih
opravljajo zveze športnih društev v Mestni
občini Kranj. Program izvajajo izbrane zve-
ze športnih društev. Program je razpisan v
višini do 2,600.000 SIT.

Program 6: Program informatike in za-
ložništva

Na področju informatike in založništva v
športu, se na podlagi pravilnika (člen 66), iz
javnih sredstev sofinancira razvoj informa-
cijskih sistemov v športu, sodelovanje v re-
publiških in mednarodnih informacijskih si-
stemih, izdaja prospektov in publikacij, iz-
dajanje športne literature in vodenje špor-
tnih evidenc in statistik. Program izvaja
zavod in izbrani izvajalci. Program je razpi-
san v višini do 1,000.000 SIT.

Program 7: Športne prireditve in promo-
cija športa

Na področju športnih prireditev, se na
podlagi pravilnika (členi 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 in 82),
iz javnih sredstev sofinancirajo velike med-
narodne in državne športne prireditve v Me-
stni občini Kranj, množične športno – rekre-
ativne prireditve v Mestni občini Kranj, veli-
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ke mednarodne in državne športne priredi-
tve izven občine, množične športno – re-
kreativne prireditve izven občine in promo-
cija športa. Prednost pri sofinanciranju ima-
jo uveljavljene tradicionalne mednarodne
športne prireditve v Mestni občini Kranj. Pro-
gram izvaja zavod in izbrani izvajalci. Pro-
gram je razpisan v višini do 9,000.000 SIT.

Program 8: Priznanja športnikom in špor-
tnim delavcem

Na področju priznanj športnikom in špor-
tnim delavcem, se na podlagi pravilnika
(člen 67), iz javnih sredstev sofinancirajo
nagrade in priznanja, ki jih zavod podeljuje
športnikom in športnim delavcem na podla-
gi Pravilnika za izbor najboljših športnic(kov)
in športnih delavk(cev) v Mestni občini Kranj.
Program izvaja zavod. Program je razpisan
v višini do 600.000 SIT.

Program 9: Programi sodelovanja mest
in regij na področju športa

Na področju sodelovanja mest in regij
na področju športa, se na podlagi pravilnika
(člen 68), iz javnih sredstev sofinancirajo
prevozi, namestitve, športna oprema ter dru-
ge storitve in proizvodi, ki so potrebni za
izvedbo programov sodelovanja mest in re-
gij na področju športa. Program izvaja za-
vod in izbrani izvajalci. Program je razpisan
v višini do 1,000.000 SIT.

2. Programi, ki so razpisani, se bodo
sofinancirali do višine 189,600.000 SIT.
Dokončen znesek sofinanciranja bo svet za-
voda določil na podlagi rezultatov razpisa in
sprejetega proračuna Mestne občine Kranj
za leto 2002.

3. Postopke javnega razpisa vodi razpi-
sna komisija, ki jo imenuje svet zavoda. Na
razpisu lahko sodelujejo izvajalci, ki jih dolo-
ča 3. člen pravilnika (v nadaljevanju: izvajal-
ci). Izvajalci lahko prevzamejo razpisno do-
kumentacijo na zavodu od 5. novembra
2001, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Izvajalci morajo vloge pripraviti na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in jih v zaprtih pi-
semskih ovojnicah, na katerih je naveden
naziv izvajalca in napis: Letni program športa
2002, poslati priporočeno na naslov: Zavod
za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj.
Rok za oddajo vlog je 5. december 2001.
Odpiranje vlog bo 7. decembra 2001 ob
10. uri na zavodu. V razpisu bodo upošteva-
ne vloge, ki bodo na obrazcih iz razpisne
dokumentacije v roku prispele na naslov za-
voda. Razpisna komisija bo pregledala in
ocenila vse prispele vloge ter pripravila pred-
log programa sofinanciranja športnih progra-
mov Mestni občini Kranj iz javnih sredstev v
letu 2002. Program bo sprejel svet zavoda
do 1. januarja 2002. Zavod bo vse prijavlje-
ne izvajalce pismeno obvestil o rezultatih raz-
pisa in z izbranimi izvajalci sklenil pogodbe o
sofinanciranju športnih programov iz javnih
sredstev v letu 2002.

4. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite pri koordinatorju projektov
Milanu Čadežu na telefon 04/201-44-20.

Zavod za šport Kranj

Št. 40/2001 Ob-57673
Na podlagi 4. člena Pravilnika za izbor

najboljših športnic(kov) in športnih de-
lavk(cev) v Mestni občini Kranj (v nadaljeva-
nju: pravilnik) objavlja Zavod za šport Kranj
(v nadaljevanju: zavod)

javni razpis
za izbor najboljših športnic(kov) in

športnih delavk(cev) v Mestni občini
Kranj v letu 2001 (v nadaljevanju:

razpis)
1. Predmet razpisa je izbor in podelitev

priznanj najboljših športnic(kov) in športnih de-
lavk(cev) v Mestni občini Kranj. Priznanja so:

Priznanje 1: Športni znak Kranja
Priznanje dobijo športnice(ki) in športne

ekipe, ki so v preteklem letu v članski in
mladinski kategoriji osvojile(i) naslov držav-
nih prvakov Slovenije.

Priznanje 2: Športna plaketa Kranja
Priznanje dobijo športnice(ki) in športne

ekipe za izjemne mednarodne športne do-
sežke in športne delavke(ci) za izjemne do-
sežke pri organizaciji in razvoju kranjskega
športa, najboljši organizatorji mednarodnih
športnih prireditev v Mestni občini Kranj ter
športna društva ob njihovih jubilejih (vsakih
25 let delovanja).

Priznanje 3: Športna nagrada Kranja
Priznanje in denarno nagrado dobijo iz-

brane najboljše športnice(ki) in športne eki-
pe, ki so v preteklem letu dosegle(i) najbo-
ljše mednarodne športne dosežke in špor-
tne delavke(ci) za najboljše dosežke pri or-
ganizaciji in razvoju kranjskega športa,
najboljši organizatorji mednarodnih športnih
prireditev v Mestni občini Kranj ter najuspe-
šnejša športna društva ob njihovih jubilejih
(vsakih 25 let delovanja).

3. Javni razpis vključuje obdobje od zad-
njega izbora v preteklem letu do istega me-
seca v tekočem letu. Na razpisu lahko s
svojimi predlogi za izbor najboljših špor-
tnic(kov) in športnih delavk(cev) sodelujejo
vsi občani in športna društva v Mestni občini
Kranj. Za najboljše športnice(ke), športne
ekipe in športne delavke(ce) v Mestni obči-
ni Kranj lahko kandidirajo: (1) športnice(ki),
športne ekipe in športne delavke(ci), ki tek-
mujejo ali delujejo v športnih društvih z do-
micilom v Mestni občini Kranj ali (2) športni-
ce(ki) in športne delavke(ci), s stalnim biva-
liščem v Mestni občini Kranj, ki tekmujejo
ali delujejo v športnih društvih z domicilom
izven Mestne občine Kranj. Predlogi morajo
vključevati: (1) naziv priznanja za katero se
kandidat predlaga, (2) ime in priimek oziro-
ma naziv kandidata, (3) naslov oziroma do-
micil kandidata, (4) športni dosežek, delo
oziroma jubilej, za katerega se kandidat
predlaga za priznanje in (5) ime predlagate-
lja kandidata. Višino športnih nagrad Kranja
določi svet Zavoda za šport Kranj.

4. Postopke javnega razpisa vodi komi-
sija za izbor najboljših športnic(kov) in špor-
tnih delavk(cev) v Mestni občini Kranj, ki jo
imenuje svet zavoda. Predlogi za priznanja
morajo biti na obrazcih iz razpisne doku-
mentacije, v zaprtih pisemskih ovojnicah,
na katerih je naveden naziv izvajalca in na-
pis: Izbor najboljših športnikov 2001, po-
slani priporočeno na naslov: Zavod za šport
Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj. Rok za
oddajo vlog je 31. december 2001. Odpi-
ranje vlog bo 3. januarja 2002 ob 10. uri na
zavodu. V razpisu bodo upoštevane vloge,
ki bodo na obrazcih iz razpisne dokumenta-
cije, v roku prispele na naslov zavoda. Ko-
misija bo pregledala in ocenila vse prispele
predloge ter pripravila predlog izbora naj-

boljših športnic(kov), športnih ekip in špor-
tnih delavk(cev). Izbor bo potrdil svet zavo-
da do 31. januarja 2002. Zavod bo v mese-
cu februarju 2002 javno razglasil rezultate
izbora ter podelil priznanja.

5. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite pri koordinatorju projektov
Milanu Čadežu na telefon 04/201-44-20.

Zavod za šport Kranj

Št. 65-2/01-41 Ob-57554
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št.

22/98) ter v skladu nacionalnim programom
športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00) in določb
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvaja-
nja letnega programa športa v Občini Dravo-
grad (MUV, št. 18/01) Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v

Občini Dravograd za leto 2002.
1. Pravico do sofinanciranja športnih pro-

gramov imajo nosilci in izvajalci športne de-
javnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, delujejo in imajo večino članstva
na področju Občine Dravograd,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja na področju Občine Dravograd,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za uresničitev načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo naj-
manj 35 tednov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu.
2. V letu 2002 bomo sofinancirali na-

slednje programe:
2.1. šport predšolskih in šoloobveznih

otrok:
– interesne športne dejavnosti predšol-

skih otrok, zlasti dejavnosti v okviru progra-
ma športne značke »Zlati sonček« in »Kr-
pan«,

– interesne športne dejavnosti šoloob-
veznih otrok, ki imajo značaj organizirane
redne vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru
programa športne značke »Zlati sonček« in
»Krpan«, tečaji plavanja in smučanja ter ob-
činska šolska tekmovanja po programu,

– programe interesne vadbe otrok s po-
sebnimi potrebami;

2.2. šport nadarjenih otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,

– dogovorjene programe kolektivnih
športnih panog,

– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj;

2.3. športno-rekreativno dejavnost odra-
slih:

– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,

– organizacija množičnih športnorekrea-
tivnih akcij in prireditev;

2.4. kakovostni šport odraslih v individu-
alnih športnih panogah, kolektivnih športnih
panogah in organizacijo športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj;

2.5. odprtje šolskih telovadnic ob sobo-
tah in nedeljah za izvajanje organiziranih
športnih programov;
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2.6. šolanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov;

2.7. večje športne prireditve:
– prireditev mora organizirati športno

društvo, klub ali športna zveza na območju
Občine Dravograd,

– iz proračuna se organizatorju sofinan-
cira samo ena večja prireditev,

– prireditev mora biti najavljena vsaj me-
sec dni pred njeno izvedbo;

2.8. priznanja športnikom in športnim de-
lavcem;

2.9. mednarodno sodelovanje na podro-
čju športa:

– potrebno je predložiti podatke o društ-
vu, s katerim sodeluje in program sodelova-
nja;

2.10. športne prireditve posebnega po-
mena za Občino Dravograd.

Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opre-
mo za športno dejavnost.

3. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za sofinanciranje špor-
tnih programov v Občini Dravograd.

Z izbranim izvajalcem bomo sklenili po-
godbo o sofinanciranju programov.

4. Ponudniki programov s področja špor-
tnih dejavnosti podajo svoje ponudbe na
predpisanem obrazcu, ki ga dvignejo na Ob-
čini Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad – Športna zveza –Darko Žižek.

Ponudbe oddajo osebno ali pošljejo po
pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dra-
vograd, (Urad župana) Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd.

Na kuverti mora biti vidno označeno: »Za
razpis športnih programov – Ne odpiraj!«

Upoštevane bodo le popolne ponudbe,
na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele
na sedež občine najkasneje do 30. novem-
bra 2001 do 12. ure.

Občina Dravograd

Št. 414-01-6/01-41 Ob-57555
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu

(Ur. l. RS, št. 26/01) in določb Pravilnika o
vrednotenju programov organizacij in
društev na področju socialnega in zdrav-
stvenega varstva v občini Dravograd (MUV,
št. 18/01) Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov s področja socialnega in

zdravstvenega varstva v Občini
Dravograd za leto 2002.

1. Pravico do sofinanciranja programov
dejavnosti na področju socialno-zdravstve-
nega varstva imajo upravičeni nosilci in izva-
jalci te dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Dravograd ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Dravo-
grad, oziroma ne glede na sedež, vendar ima-
jo med člani tudi člane iz Občine Dravograd,

– da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,

– da imajo materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu.
2. Praviloma se sofinancira dejavnost, ki

jo izvajajo društva – organizacije, ki delujejo

kot prostovoljne in neprofitne, v njihovem
programu so elementi skrbi za invalide, re-
ševanje socialne stiske prebivalcev ali čla-
nov, dobrodelnost in samopomoč.

Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opre-
mo društev.

3. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril vrednotenja pro-
gramov izvajalcev socialnega in zdravstve-
nega varstva v Občini Dravograd.

Z izbranim izvajalcem bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju programov.

4. Ponudniki programov s področja so-
cialnozdravstvenega varstva podajo svoje
ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga
dvignejo na Občini Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd – Referat za  družbene
dejavnosti – Betka Kolenbrand.

Ponudbe oddajo osebno ali pošljejo po
pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dra-
vograd, (Urad župana) Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd.

Na kuverti mora biti vidno označeno: »Za
razpis programov sociala – zdravstvo – Ne
odpiraj!«.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe,
na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele
na sedež občine najkasneje do 30. novem-
bra 2001 do 12. ure.

Občina Dravograd

Št. 414-01-7/01-41 Ob-57556
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa na področju kulture (Ur. l.
RS, št. 75/94) in določb Pravilnika za vre-
dnotenje kulturnih programov v občini Dra-
vograd (MUV, št. 18/01) Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje

letnega programa ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Dravograd za leto

2002
1. Pravico do sofinanciranja kulturnih

programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Dravograd ali
izvajajo dejavnost na območju občine Dra-
vograd,

– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,

– da imajo materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo organizirano redno dejavnost,

za katero so registrirani.
2. Praviloma se sofinancira naslednja

vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev

in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v dru-
gih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti re-
gistrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnov-
nošolske in srednješolske populacije ter kul-
turna dejavnost študentov – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojnoizobraževalne pro-
grame,

– udeležba na območnih, medobmoč-
nih in državnih srečanjih,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,

– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.

Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opre-
mo za kulturno dejavnost in spomeniško var-
stvene akcije.

3. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za sofinanciranje kultur-
nih programov v Občini Dravograd.

Z izbranim izvajalcem bomo sklenili po-
godbo o sofinanciranju programov.

4. Ponudniki programov s področja lju-
biteljske kulturne dejavnosti podajo svoje
ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga
dvignejo na Občini Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd – Referat za  družbene
dejavnosti, kontaktna oseba Betka Kolen-
brand.

Ponudbe oddajo osebno ali pošljejo po
pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dra-
vograd, (Urad župana) Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd.

Na kuverti mora biti vidno označeno: »Za
razpis kulturnih programov – Ne odpiraj!«

Upoštevane bodo le popolne ponudbe,
na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele
na sedež občine najkasneje do 30. novem-
bra 2001 do 12. ure.

Občina Dravograd

Ob-57486
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,

Brežice, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepre-

mičnine:
(a) Etažni poslovni prostor-trgovina in go-

stinski lokal v pritličju, pisarna v podstrešju
in skladišče v kleti, skupne površine
148,89 m2 s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, na parceli številka 118/1 in
118/2 k.o. Artiče. Izklicna cena je po ceni-
tvenem poročilu stalnega sodnega cenilca
in izvedenca gradbene stroke
10,541.271,97 SIT,

(b) Etažni poslovni prostor-pošta v pritli-
čju, površine 47,08 m2 s pripadajočim fun-
kcionalnim zemljiščem na parceli številka
118/1 in 118/2 k.o. Artiče. Izklicna cena
je po cenitvenem poročilu stalnega sodne-
ga cenilca in izvedenca gradbene stroke
5,640.833,75 SIT,

(c) Stavba stare osnovne šole Bojsno,
neto koristne površine 352,36 m2 na par-
celi številka 175 k.o. Bojsno in dvorišče
površine 500 m2 na parceli številka 486/1
k.o. Bojsno. Izklicna cena je po cenitvenem
poročilu stalnega sodnega cenilca in izve-
denca gradbene stroke 7,815.454 SIT,

(d) Etažni poslovni prostor v pritličju po-
slovno-stanovanjske stavbe Krška vas 2,
skupne površine 82,27 m2 s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem na parceli števil-
ka 80/1 in 1474/1, ZKV 65, k.o. Krška
vas. Izklicna cena je po cenitvenem poroči-
lu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 4,692.257,35 SIT,

(e) Etažni stanovanjski prostori v I. nad-
stropju v poslovno-stanovanjski stavbi Krška
vas 2, skupne površine 46,84 m2 s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem na parceli
številka 80/1 in 1474/1, ZKV 65, k.o. Kr-
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ška vas. Izklicna cena je po cenitvenem po-
ročilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 1,624.481,88 SIT.

2. Nepremičnine, ki so predmet tega raz-
pisa pod (a) in (b) se prodajajo zasedene z
najemniki, najemne pogodbe so sklenjene
za nedoločen čas z enoletnim odpovednim
rokom.

Najemnik nepremičnine pod (a) ima
prednostno pravico nakupa.

Za nakup nepremičnin najboljši ponudni-
ki, ki niso najemniki prostorov, kot lastniki
prevzamejo obveze, ki izhajajo iz najemnih
pogodb.

3. Lastnica nepremičnin je Občina Bre-
žice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

4. Prodajali bomo po sistemu “videno-
kupljeno”.

5. Nepremičnine bodo bremen proste in
prepisane na kupca, ko bo podpisana po-
godba in kupnina plačana v celoti.

6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji
in vse fizične osebe, ki so državljani Repu-
blike Slovenije. Pravne osebe morajo pred-
ložiti izpisek iz sodnega registra, fizične ose-
be pa potrdilo o državljanstvu.

Ponudniki morajo napozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe polo-
žiti varščino v višini 10% od izklicne cene na
žiro račun prodajalca št. 51620-630-13063.

S potrdilom o plačani varščini se ponu-
dnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne
more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih oseb
se morajo pred začetkom odpiranja ponudb
izkazati tudi z overjenim pooblastilom.

Varščina bo najboljšemu ponudniku vra-
čunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

7. Rok za zbiranje ponudb je 16. 11.
2001 do 12. ure na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

8. Javno odpiranje ponudb bo 19. 11.
2001 v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice ob 12. uri.

9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena ce-
na, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.

10. Uspeli ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku enega meseca od
dneva podpisa pogodbe. Če zbrani ponu-
dnik pogodbe v tem času ne sklena, izgubi
pravico do vračila varščine. Vrščino zadrži-
mo in pogodbo razveljavimo tudi, če v roku
enega meseca po podpisu pogodbe zbrani
ponudnik ne poravna celotne kupnine.

11. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se bo opravil po plačilu celotne ku-
pnine in stroškov.

12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.

13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerikolim ponudni-
kom sklenil pogodbo za nepremičnene iz
tega razpisa.

14. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in

gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
telefonu 07/49-91-514 vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Dragica Lazan-
ski. Ogled nepremičnin je mogoč po pred-
hodnem dogovoru.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnin” in na katero nepremičnino se
nanaša.

Občina Brežice

Ob-57510

Javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih

bo Občina Litija v letu 2002
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci
in izvajalci športnih dejavnosti (športna društ-
va in klubi, šole, vrtci, podjetniki oz. gospo-
darske  družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini Litija;
– da so registrirani za opravljanje dejav-

nosti v športu;
– da imajo organizirano redno dejavnost

najmanj 6 mesecev v letu in so že registrira-
ni najmanj eno leto od prijave na razpis;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

– da občini vsako leto dostavijo poročilo
o realizaciji programov, ki so bili sofinanci-
rani iz proračunskih sredstev, podatke o
članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo do-
loča Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95,
49/98 in 89/99).

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali programi športa pod pogoji in v
skladu s sprejetimi Merili za sofinanciranje
športnih programov v Občini Litija, upošte-
vajoč proračunske možnosti in načelo, da
so proračunska sredstva dostopna vsem iz-
vajalcem športnih programov, in sicer za
naslednje vsebine:

– šport predšolskih otrok in šolske mla-
dine;

– športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami;

– šport otrok in mladine v društvih in klu-
bih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ki ima značaj redne športno-rekrea-
tivne vadbe in podlage v organiziranem si-
stemu tekmovanja državnih panožnih zvez;

– kakovostni in vrhunski šport posamez-
nikov in ekip, ki nastopajo v uradnih tekmo-
valnih sistemih do naslova državnega prvaka;

– promocijske in množične športno-re-
kreativne prireditve v javnem interesu;

– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov, ki delujejo v društvih in klubih;

– priznanja športnikov in športnih delav-
cev;

– šport invalidov;
– delovanje občinske zveze športnih

društev;
– vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje progra-

mov športa v posameznem letu je tolikšna,
kot jo določi odlok o poračunu za tekoče
leto; izvajalci športnih programov pa prej-

mejo sorazmerni delež sredstev dotacij na
izbranem področju športa.

3. Predlagatelji programov morajo v svo-
ji prijavi posredovati natančen opis progra-
mov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za  družbene de-
javnosti, soba 51.

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 5.000 SIT z gotovino ali pred-
ložiti dokazilo o nakazilu na ŽR Občine Liti-
ja, št. 50150-630-810316.

Neustreznih in nepopolnih prijav predla-
gateljev brez izpolnjenih obrazcev na jav-
nem razpisu ne bomo upoštevali.

4. Zadnji rok za zbiranje prijav je 10. 12.
2001, s poštnim žigom na ovojnici ali oddane
osebno v tajništvu Občine Litija, soba 44, do
13. ure, javno odpiranje pa bo 10. 12. 2001
ob 14. uri v prostorih Občine Litija, soba 47.

5. Prijave je potrebno poslati na predpi-
sanih obrazcih in v zaprti naslovnici na na-
slov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Liti-
ja, z obveznim pripisom: “Ne odpiraj – javni
razpis za šport 2002!” Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti izpisan natančen naziv in na-
slov izvajalca športnih programov.

6. V roku dospele prijave bodo ovredno-
tene v skladu s pravilnikom in merili za vred-
notenje programov športa v občini; o višini
odobrenih točk po točkovnem sistemu bo-
do izvajalci obveščeni v 30 dneh po izteku
roka za zbiranje prijav, z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje
športnih programov.

Občina Litija

Št. 236-01/1855 Ob-57560

Razpis
za oddajo naročila storitev

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-
na d.o.o.

2. Naslov naročnika Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

3. Vrsta storitve in opis naročila: izhodi-
šča za umestitev hidroelektrarn na sred-
nji Savi v okolje in prostor.

Obseg storitev:
– prostorski vidik (umeščanje v prostor

in infrastruktura),
– energetski vidik (opredelitev robnih po-

gojev),
– okoljski vidik (ocena vplivov na okolje,

celovita presoja vplivov na okolje).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in možnosti predložitve ponud-
be za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
vse skupaj!

5. Trajanje storitve in/ali datum predvi-
denega začetka in dokončanja storitve: 6
mesecev.

6. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Blaž Pišek, univ.dipl.inž.el., tel.
01/47-49-184, 01/47-49-274, faks
01/47-49-272.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predviden
osebni prevzem: od 7. 11. 2001 do 20. 11.
2001, dvig pa je možen le ob predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: znesek
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30.000 SIT je potrebno plačati na račun št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana – Vič. Na virmanu mora biti nave-
den tudi naziv razpisanih del.

7. Oseba, ki nudi dodatne informacije in
njen naslov, če je predvideno: Blaž Pišek,
univ. dipl. inž. el., tel. 01/47-49-184,
01/47-49-274, faks 01/47-49-272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 12. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 10. 12. 2001, Savske elektrarne Ljub-
ljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode, ob 12. uri.

10. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in okvirni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: ponudbe morajo biti veljavne
najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb.
Okvirni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 21. 12. 2001.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

12. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 10. 2001.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 70-01 Ob-57478
Zavod športni objekti Bežigrad, Savlje 6,

1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za oddajo poslovnega prostora za
opravljanje gostinske dejavnosti

v Športno rekreacijskem centru Ježica,
Ljubljana, Savlje 6.

Predmet razpisa je oddaja opremljenega
gostinskega lokala v izmeri 29 m2, s po-
možnim prostorom 1,8 m2, s skladiščnim
prostorom v velikosti 12 m2 in letnim vrtom v
velikosti 16 m2. Izhodiščna najemnina zna-
ša 100.000 SIT brez DDV in se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih po-
trebščin v RS. Najemnik je dolžan plačevati
tudi del obratovalnih stroškov.

Najemnik mora pričeti z dejavnostjo naj-
pozneje v mesecu dni od dneva prevzema
poslovnega prostora. Poslovni prostor se
oddaja za obdobje 3 let z možnostjo poda-
ljšanja. Izpolnjevanje obveznosti, določenih
v najemni pogodbi, pogodbeni stranki pre-
verjata 1-krat letno.

Odpovedni rok je 3 mesece.
Ponudbe zainteresiranih za najem po-

slovnega prostora morajo vsebovati nasled-
nja dokazila:

A – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz
sodnega registra oziroma drugega registra;

B – 1. program dejavnosti, ki bi poteka-
le v poslovnem prostoru,

2. program dodatnih aktivnosti, ki bi jih
najemnik lahko organiziral glede na dejav-
nosti, ki se izvaja na športnih površinah;

C – 1. pravne osebe predložijo dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih BON-
1/P, izdano na pristojni agenciji za plačilni
promet za zadnje obdobje,

2. samostojni podjetniki in fizične osebe
predložijo potrdilo o povprečnem meseč-
nem stanju na računu v zadnjih treh mese-
cih, izdano na banki, preko katere vodijo
plačilni promet, davčno napoved, bilanco
stanja in uspeha;

D – ponudniki predložijo potrdilo Mini-
strstva za finance; Davčnega urada RS, Dav-
čne uprave, kjer imajo sedež; da imajo po-
ravnane davke, prispevke in druge obvez-
nosti, določene z zakonom, ki ni starejše od
30 dni;

E – vsi ponudniki morajo predložiti ban-
čno jamstvo za resnost ponudbe v višini 3
mesečnih najemnin in z veljavnostjo do 1. 9.
2002.

Komisija bo izbirala le med kandidati, ki
bodo oddali ponudbo z vsemi zahtevanimi
dokazili. Komisija bo pri izbiri ocenjevala
program dejavnosti in program dodatnih ak-
tivnosti (B1. in B2.) in možnost prilagajanja
ponudbe kandidata dejavnosti zavoda.

Če zavod med ponudniki ne bi mogel
izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo ozi-
roma si pridržuje pravico, da ponovi objavo
javnega razpisa.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev naj pošljejo zainteresirani priporoče-
no ali prinesejo osebno na naslov: Zavod
športni objekti Bežigrad, Savlje 6, 1000
Ljubljana, z oznako “razpis za gostinski lo-
kal - ne odpiraj”.

V času od 5. 11. 2001 do 9. 11. 2001 se
zainteresirani lahko po tel. 01/530-34-80 do-
govorijo za ogled poslovnega prostora.

Rok za oddajo ponudb je do vključno
dne 20. 11. 2001 do 12. ure. Nepopolne
ponudbe in ponudbe prispele po razpisnem
roku ne bodo obravnavane. O izidu javnega
razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni.

Zavod športni objekti Bežigrad

Javne dražbe

Delni preklic

Št. 430-00-71/01-3 Ob-57471
Komisija za vodenje in nadzor postopka

prodaje stvarnega premoženja v upravljanju
Ministrstva za obrambo RS, je na 3. izredni
seji dne 17. 10. 2001 sprejelo sklep o
preklicu javne dražbe, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 76/01, v delu, ki se nanaša na
poslovne prostore v kompleksu nekdanje
vojašnice Melje.

Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-50/2001(0515) Ob-57697
Ministrstvo za pravosodje razpisuje 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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem;

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljutomeru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah 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 izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-51/01-0515 Ob-57710
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 19. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):

a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu Za-
kona o državnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-57489
Vlada Republike Slovenije ponovno raz-

pisuje prosto delovno mesto
načelnika Upravne enote Ruše
Kandidati morajo izpolnjevati:
1. splošne pogoje, določene z zakonom,
2. posebne pogoje, ki jih določa 4. člen

Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91,
2/91-2, 4/93, 70/97, 87/97 in 38/99):

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je polnoleten;
– da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki

je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu;

– da aktivno obvlada slovenski jezik;
3. posebne pogoje, določene v sistemi-

zaciji delovnih mest:
– da ima univerzitetno izobrazbo pravne

ali druge družboslovne smeri;
– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima opravljen strokovni izpit iz

upravnega postopka,
– da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti.
S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bo

opravljen razgovor.
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Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Datum sklenitve delovne-
ga razmerja bo določen z aktom o imenova-
nju.

Prijavi je treba priložiti naslednja dokazi-
la:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda

Ministrstvo za pravosodje;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-

kovnem izpitu iz upravnega postopka;
– življenjepis, ki vsebuje tudi opis dose-

danjih delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili sprejema Kadrovska

služba Vlade Republike Slovenije, Erjavče-
va 15, Ljubljana, v roku 8 dni po objavi tega
razpisa.

O izidu bomo kandidate obvestili v roku
8 dni po sprejetju sklepa o izbiri.

Vlada Republike Slovenije

Ob-57490
Vlada Republike Slovenije razpisuje pro-

sto delovno mesto
načelnika Upravne enote Gornja Rad-

gona
Kandidati morajo izpolnjevati:
1. splošne pogoje, določene z zakonom,
2. posebne pogoje, ki jih določa 4. člen

Zakona o delavcih v državnih organih (Ura-
dni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91, 2/91-2, 4/93, 70/97, 87/97 in
38/99):

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je polnoleten;
– da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki

je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu;

– da aktivno obvlada slovenski jezik;
3. posebne pogoje, določene v sistemi-

zaciji delovnih mest:
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima opravljen strokovni izpit iz

upravnega postopka.
S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bo

opravljen razgovor.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom

bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Datum sklenitve delovne-
ga razmerja bo določen z aktom o imenova-
nju, predvidoma s 1. 1. 2002.

Prijavi je treba priložiti naslednja dokazi-
la:

– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda

Ministrstvo za pravosodje;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere

je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem stro-

kovnem izpitu iz upravnega postopka;
– življenjepis, ki vsebuje tudi opis dose-

danjih delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili sprejema Kadrovska

služba Vlade Republike Slovenije, Erjavče-
va 15, Ljubljana, v roku 8 dni po objavi tega
razpisa.

O izidu bomo kandidate obvestili v roku
8 dni po sprejetju sklepa o izbiri.

Vlada Republike Slovenije

Ob-57509
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova

39 razpisuje mesta:
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za fiziko trdne snovi,
– odseka za kompleksne snovi,
– odseka za keramiko,
– odseka za raziskave nanostrukturnih

materialov in
– odseka za raziskave sodobnih materi-

alov.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem podro-
čju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-
njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-57568
Center za socialno delo Ljubljana-Šiška,

Celovška 195, Ljubljana – razpisna komisi-
ja, na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 56. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92, 41/99 in 26/01) ter na podlagi 35.
in 37. člena Statuta Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška, razpisuje prosto delovno
mesto

direktorja Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška.

Skladno s statutom Centra mora kandi-
dat poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, izpolnjevati še naslednje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke ali pedagoške smeri ali njenih spe-
cialnih disciplin, upravne, pravne ali socio-
loške smeri;

– 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Kandidat mora k prijavi predložiti okvirni

program vodenja Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška.

Kandidat bo imenovan za mandatno ob-
dobje 4 let. Mandat bo nastopil, ko bo po
končanem postopku imenovanja, k imeno-
vanju podal soglasje minister, pristojen za
socialno varstvo, po predhodnem mnenju
pristojnega organa lokalne skupnosti, v ka-
teri ima Center sedež.

Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim
življenjepisom, morajo kandidati poslati v za-
prti ovojnici, z opombo “Ne odpiraj – prijava
na razpis”, v 8 dneh od objave razpisa, na

naslov: Center za socialno delo Ljubljana-
Šiška, Celovška 195, Ljubljana – za razpi-
sno komisijo.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od objave razpisa.

Center za socialno delo
Ljubljana-Šiška

Ob-57668
Svet Visokošolskega središča v Kopru

razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat za direktorja zavoda mora iz-

polnjevati naslednje pogoje, ki jih določa
16. člen Statuta zavoda:

– da ima visoko izobrazbo,
– delovne izkušnje na področju izobra-

ževanja,
– sposobnost vodenja in organiziranja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo-

dilnih mestih,
– aktivno znanje enega svetovnega jezi-

ka,
– znanje italijanskega jezika.
Direktor bo imenovan za dobo štirih let.
Prošnjo z življenjepisom in dokazili o iz-

polnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po
objavi na naslov: Visokošolsko središče v
Kopru, Garibaldijeva ulica 2, Koper, z ozna-
ko “Za razpis”. Kandidati bodo o imenova-
nju obveščeni takoj, ko bo postopek do-
končan.

Visokošolsko središče v Kopru

Ob-57514
Združenje Slovenska izseljenska matica

(v nadaljevanju: SIM) objavlja na podlagi
sklepa Izvršnega odbora z dne 19. 10.
2001 razpis naslednjih delovnih mest:

1. glavni tajnik SIM,
2. odgovorni urednik publikacij SIM.
Razpisni pogoji:
Pod 1.:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe dru-

žboslovne ali humanistične smeri ali
– VI. stopnja strokovne izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s po-

dročja dela s Slovenci po svetu oziroma s
področja kulture in izobraževanja,

– aktivno obvladanje slovenskega knjiž-
nega jezika,

– aktivno obvladanje enega svetovnega
jezika,

– organizacijske in vodstvene sposobno-
sti, ki so razvidne iz referenc o dosedanjem
delu in zaposlitvah.

Od kandidata pričakujemo:
– komunikativnost, metodičnost, samo-

stojnost, ustvarjalnost, odgovornost in stro-
kovni ugled na področju dela s Slovenci po
svetu,

– interdisciplinirano usposobljenost za
organiziranje programskega dela in poslov-
no vodenje SIM za popularizacijo namenov,
ciljev in nalog SIM,

– spoštovanje avtonomije stroke na po-
dročju priprave in uresničevanja program-
skih odločitev.

Delo bo sklenjeno za nedoločen čas, za
mandatno dobo 5 let.

Kandidat/ka ne sme biti član vodstva ka-
tere od političnih strank.

Kandidat/ka naj k prijavi predloži poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev še kratek
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opis – vizijo razvoja in organiziranosti SIM v
prihodnje.

Pod 2.:
– visoka strokovna izobrazba, VII. sto-

pnja zahtevnosti ustrezne družboslovne ali
humanistične smeri,

– 3 leta delovnih izkušenj v novinarstvu,
– aktivno znanje slovenskega knjižnega

jezika,
– aktivno znanje angleškega jezika in ak-

tivno obvladanje še enega tujega jezika z
ostalih govornih območij držav delovanja
SIM,

– poznavanje in uporaba računalniških
programov za pisanje besedil in preglednic
ter osnov programa za stavek.

Od kandidata/ke pričakujemo:
– stalno pripravljenost za opravljanje dru-

gih del po potrebi v okviru stroke,
– usposobljenost za mentorstvo,
– poznavanje problematike zdomstva in

izseljenstva ter kulturnih in drugih potreb
Slovencev po svetu,

– obvladanje ustrezne komunikacijske
tehnologije,

– korektnost do sodelavcev, virov infor-
macij in bralcev,

– usposobljenost za spremljanje kultur-
nega, izobraževalnega, športnega, gospo-
darskega in političnega dogajanja, zgodo-
vinsko poznavanje in sprotno spremljanje
aktualne problematike izseljenstva in zdom-
stva Slovencev po svetu ter obravnavanje in
dajanje spodbud in nasvetov za zanje kori-
stne dejavnosti in ohranjanje slovenske
identitete.

Delovno mesto bo sklenjeno za nedolo-
čen čas, za mandatno dobo 5 let.

Kandidat/ka ne sme biti član vodstva ka-
tere od političnih strank.

Kandidat/ka naj k prijavi predloži poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev še kratek
opis – vizijo razvoja in organiziranosti publi-
kacij SIM v prihodnje.

Roki za prijavo na razpisani delovni me-
sti je 8 dni po objavi razpisa.

K imenovanju kandidatov daje v primerih
pod 1. in 2. predhodno mnenje program-
ska komisija SIM. Kandidat/ka pod 1. in 2.
izbere Izvršni odbor SIM.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
Združenje SIM, Cankarjeva 1/II, 1000 Ljub-
ljana, z oznako:

– če se prijavlja pod 1. “za razpisno ko-
misijo – glavni tajnik – ne odpiraj”,

– če se prijavlja pod 2. “za razpisno ko-
misijo – odgovorni urednik – ne odpiraj”.

Napačno opremljene ali nepopolne vlo-
ge, kakor tudi vloge, prispele po roku za
prijavo, bo razpisna komisija zavrnila ali jih
vrnila z vso dokumentacijo kandidatu.

Komisija bo kandidate o izbiri obvestila v
roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Razpisna komisija SIM

Št. 768-01 Ob-57547
Na podlagi določb 33., 71. ter 73. čle-

na Statuta Kliničnega centra Ljubljana ter
sklepa generalnega direktorja z dne 18. 10.
2001, Klinični center Ljubljana razpisuje de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili:

vodje Oskrbovalnih služb zdravstve-
ne nege.

Za vodjo Oskrbovalnih služb zdravstve-
ne nege lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno ali visoko strokov-
no izobrazbo,

– da ima predizobrazbo s področja
zdravstvene nege,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih.

Generalni direktor bo imenoval vodjo
Oskrbovalnih služb zdravstvene nege za do-
bo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni po objavi tega razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s
pripisom “za razpis za delovno mesto vodje
Oskrbovalnih služb zdravstvene nege”.

Klinični center Ljubljana

Druge objave

Št. 1 Ob-57504
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
33/2001 z dne 11. 7. 2001 nad stečajnim
dolžnikom MOP, d.o.o. – v stečaju, Štrben-
kova 1, 3320 Velenje, objavlja stečajni upra-
vitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Premičnine
1.1. Premičnine po cenitvenem sezna-

mu, in sicer: računalnik Pentium I, faks Pa-
nasonic KX 1100, sejemska ALU stojnica,
orodje-šablona za izdelavo “SMETKA”.

Premoženje pod 1. točko se prodaja v
kompletu za izklicno ceno 132.000 SIT.
Varščina znaša 15.000 SIT.

Premoženje je ocenjeno kot celota s ce-
nitvenim poročilom z dne 1. 10. 2001 in bo
prodano po načelu “videno – kupljeno”. Iz-
klicne cene so v skladu s cenitvenimi poro-
čili Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stal-
nega sodnega izvedenca in cenilca, možno
jih je videti na sedežu podjetja.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod 1. točko se prodaja

v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu vi-

deno-kupljeno.
3. Premoženje bo prodano najugodnej-

šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine za
premoženje pod 1. točko kupec mora pod-
pisati pogodbo v roku 15 dni po prejemu
poziva stečajnega upravitelja za sklenitev
pogodbe, kupnino pa plačati v 15 dneh od
sklenitve pogodbe.

5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudni-
ku, in sicer na podlagi Zakona o davku na

dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98). Vse
dajatve in stroške v zvezi s prenosom la-
stništva mora plačati kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 4. točki ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od po-
godbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo brez dodatnega roka za izpolnitev.

7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.

8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine od do-
datnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem po-
nudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II. in
III. odstavka ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni zne-
sek, ponudbo pa mora podpisati odgovor-
na oseba. Ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti: dokazilo o plačilu varščine, potrjene s
strani APP, fizične osebe potrdilo o držav-
ljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe ter pooblastilo
za zastopanje pravne osebe.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene po-
goje.

4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika, odprt pri APP Celje,
podružnica Šentjur, na št. ŽR 52800-690-
67523, s pripisom namen nakazila: varšči-
na za zbiranje ponudb.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejše-
ga ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo

odločeno v 8 dneh od poteka roka za zbira-
nje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v treh dneh od
izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, ko-
likor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Ce-
lje, s pripisom “Stečajni postopek opr. št.
St 33/2001 – Ponudba za odkup – ne
odpiraj”.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogle-

dom premoženja dobijo zainteresirani ponu-
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dniki pri stečajnem upravitelju Tomažu Kosu,
tel. 03/582-20-22 in GSM 041/652-185.

Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v stečajni pisarni, v Šmarju pri Jelšah, Obrt-
niška ul. 2, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.

MOP, d.o.o. – v stečaju, Velenje

Ob-57669
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Slo-
venske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbiče-
va 98 (v nadaljevanju: Prodajalec), ki ju v
postopku prodaje odvisnih družb Sloven-
ske železarne, d.d. kot kapitalskih naložb
Republike Slovenije zastopa Komisija za vo-
denje in nadzor postopka prodaje kapital-
ske naložbe Republike Slovenije (v nadalje-
vanju: Komisija), na podlagi Zakona o priva-
tizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS,
št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna
za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01) objav-
ljata

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža v družbi
Slovenske železarne – Noži Ravne,

podjetje za proizvodnjo nožev in rezil
d.o.o., Ravne na Koroškem

1. Ta poziv prodajalec objavlja z name-
nom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo družbe Sloven-
ske železarne – Noži Ravne, podjetje za
proizvodnjo nožev in rezil d.o.o., Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem (v na-
daljevanju »SŽ-NOŽI RAVNE« ali »Družba«),
ki je v 100% lasti Slovenskih železarn, d.d.
Predmet prodaje je najmanj 80% poslovni
delež družbe SŽ-Noži Ravne.

2. SŽ-Noži Ravne so največji slovenski
proizvajalec industrijskih nožev ter eden naj-
večjih svetovnih proizvajalcev industrijskih
nožev za papirno, lesno, kovinsko industrijo
ter industrijo plastike in reciklažo.

3. Ponudniki neobvezujoče ponudbe pri-
pravijo in oddajo v skladu z informacijskim
memorandumom, ki je proti plačilu na voljo
na sedežu Slovenskih železarn d.d., Gerbi-
čeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenija. Infor-
macijski memorandum je mogoče prevzeti
na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu
nepovratnega zneska v višini 2.000 EUR, in
sicer tolarsko protivrednost na žiro račun
Slovenskih železarn, d.d, Ljubljana, št.
50106-601-36404, pri Agenciji za plačilni
promet Republike Slovenije, Ljubljana, Tr-
žaška 132. Vsak prevzemnik mora pred pre-
vzemom memoranduma podpisati pogodbo
o zaupnosti, oseba, ki za prevzemnika dvig-
ne memorandum pa se mora izkazati z origi-
nalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno
osebo pooblašča za dvig memoranduma in
podpis pogodbe o zaupnosti.

4. Ponudba dana v prvi fazi postopka za
nakup poslovnega deleža družbe pripravlje-
na na podlagi informacijskega memorandu-
ma mora vsebovati vsaj naslednje elemen-
te:

– najmanj triletni poslovni načrt ponudni-
ka za družbo, ki je predmet prodaje;

– ponujeno kupnino;
– način in rok plačila kupnine, skupaj s

predlogom zavarovanj;
– opis, podatke in zagotovila v zvezi z

vsemi kriteriji,ki so podlaga za vrednotenje
ponudb in kot so navedeni v točki 8. spo-
daj, v kolikor takšni elementi niso že v celoti
vključeni v ponudnikovem poslovnem načr-
tu iz prve alineje zgoraj.

5. Ponudbi dani v prvi fazi postopka na
podlagi informacijskega memoranduma mo-
rajo biti priloženi vsi dokumenti oziroma po-
datki, ki so zahtevani v informacijskem me-
morandumu.

6. Rok za predložitev ponudb, priprav-
ljenih v skladu z zahtevami informacijskega
memoranduma je 17. 12. 2001. Ponudbe
so lahko v slovenskem ali angleškem jezi-
ku. Za pravočasne se bodo štele ponudbe,
ki bodo prispele na sedež prodajalca – Slo-
venske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 17.
12. 2001 do 12. ure, po lokalnem času, v
izvirniku, v dveh izvodih, v zapečatenih ovoj-
nicah in s pripisom »Ponudba za nakup po-
slovnega deleža v družbi SŽ-Noži Ravne
d.o.o. – ne odpiraj.«.

Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.

7. Izbira najugodnejšega ponudnika bo
potekala na podlagi postopka v dveh fa-
zah. Ponudniki bodo v prvi fazi oddali ne-
zavezujoče ponudbe, pripravljene na po-
dlagi informacijskega memoranduma in v
skladu z zahtevami takšnega memorandu-
ma, komisija pa bo na podlagi kriterijev
navedenih točki 8. spodaj, ob istočasnem
izpolnjevanju pogojev iz točk 4. in 5. zgo-
raj, izmed prejetih ponudb opravila izbor
ožjega kroga potencialnih ponudnikov. V
drugi fazi postopka bo ponudnikom, ki bo-
do izbrani v ožji krog potencialnih ponudni-
kov, omogočena izvedba skrbnega finan-
čnega, pravnega in operativnega pregleda
družbe. Po opravljenem skrbnem pregledu
družbe bodo ponudniki predložili zavezujo-
če ponudbe na podlagi katerih se bodo
opravila pogajanja s ponudniki in nato skle-
njena pogodba.

8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:

– razširitev prodajnega trga družbe;
– ohranitev proizvodnje družbe;
– pripravljenost za dodatna vlaganja v

družbo;
– kupnina;
– boniteta ponudnika;
– ohranitev večjega dela delovnih mest

oziroma povečevanje zaposlenosti v družbi;
– poslovni načrt;
– ohranitev poslovnih funkcij.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji

za vrednotenje ponudb, ne predstavlja me-
rila za pomembnost posameznega kriterija.

9. Komisija lahko v katerikoli fazi po-
stopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj us-
trezne, da ponudbo še dopolnijo v posa-
meznih elementih, prav tako pa lahko komi-
sija v katerikoli fazi postopka odloči, da z
vsemi ponudniki ali le s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija
brez kakršnekoli odškodninske odgovorno-

sti kadarkoli prekine postopek ali pogaja-
nja, ne da bi za to navedla razlog.

10. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnej-
še pogoje ali s katerimkoli drugim ponudni-
kom, je izključena.

11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če vlada Republike Slovenija ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s kate-
ro vlada ne bo soglašala, nična.

12. Svetovalec v postopku prodaje dru-
žbe je Odvetniška družba Colja, Rojs&par-
tnerji o.p., d.n.o, 1000 Ljubljana, Pražako-
va 8, kontaktna oseba je Aleš Rojs.

13. Kontaktna oseba za kakršnekoli do-
datne informacije v zvezi z informacijskim
memorandumom, postopkom ali predme-
tom prodaje je Irena Peterlin, Slovenske že-
lezarne d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljublja-
na, tel.:+386(0)1/4232211, faks
+386(0)1/4231404, e – mail: ir.peterlin @
sl-zel.si, vsak delavnik od 9. do 11. ure, ali
na naslovu svetovalca.

Ob-57671
Pursuant to the Slovenske železarne Pri-

vatization Act (Official Gazette of the Re-
public of Slovenia, No. 13/98), of the Year
2001 Budget Implementation Act (Official
Gazette of the Republic of Slovenia, No.
32/01) as well as of the Decree on Sales
Proceedings and Other Forms of Disposal
of Governmental Property (Official Gazette
of the Republic of Slovenia, No. 47/01 and
62/01), the Republic of Slovenia, Ministry
of Economic Affairs, Kotnikova 5, Ljubljana
and Slovenske železarne, d.d., Ljubljana,
Gerbičeva 98 (hereafter referred to as: the
Seller), in the sales proceeding involving
the subsidiary companies of Slovenske
železarne, d.d. as capital investments of the
Republic of Slovenia duly represented by
the Committee for conduct and supervision
of the sales proceeding relating to the capi-
tal investment of the Republic of Slovenia
(hereafter referred to as: the Committee),
are publishing the following

Public Invitation to Bid
concerning the purchase of the

shareholding in Slovenske železarne –
Noži Ravne, podjetje za proizvodnjo

nožev in rezil d.o.o., Ravne na
Koroškem

1. The Seller is publishing this Public
Invitation to Bid in order to acquire the bids
in the process of public collection of bids
relating to the sale of Slovenske železarne
– Noži Ravne podjetje za proizvodnjo nožev
in rezil d.o.o., Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem (hereafter referred to
as: SŽ-Noži Ravne or “Company”), by 100%
owned by Slovenske železarne, d.d. The
sale refers to the at least 80% of the share-
holding of SŽ-Noži Ravne.

2. SŽ-Noži Ravne is the biggest Slovene
manufacturer of industrial blades and one
of the largest world manufacturers of indus-
trial blades used in paper, timber, metal,
plastics and recycling industries.

3. The bidders shall make up and submit
their bids in accordance with the Informa-
tion Memorandum, such as available against
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remuneration at the registered office of Slov-
enske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1111
Ljubljana, Slovenia. The Information Memo-
randum can be collected against presenta-
tion of the receipt relating to the preliminary
payment of the non-refundable amount of
EUR 2,000.00, remitted to the foreign ex-
change account of Slovenske železarne,
d.d, Ljubljana, No. 02923-0011615017,
S.W.I.F.T. code LJBASI 2X, open with Nova
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Before
collecting the Information Memorandum,
every recipient shall sign a Confidentiality
Contract; the person collecting the Informa-
tion Memorandum on behalf of the recipient
shall identify himself/herself with an original
Power of Attorney issued by the recipient
that has authorized the respective person
for collection of the Information Memoran-
dum and for signing the Confidentiality Con-
tract.

4. The bid submitted in the initial phase
of the Company share purchase proceed-
ing, such as made up on the basis of the
Information Memorandum, shall contain at
least the following elements:

– Bidder’s three years’ business plan
concerning the Company;

– Offered purchase money;
– Purchase money payment mode and

deadline, along with the proposed security;
– Description, data and evidences in

connection with all evaluation criteria re-
ferred to in Item 8 hereafter, unless such
elements have already been fully included
in the bidder’s business plan referred to in
the first sub-paragraph hereabove.

5. The bid submitted in the initial phase
of the proceeding, such as based on the
Information Memorandum, shall be accom-
panied by all documents and/or information
required in the Information Memorandum.

6. The deadline for the submission of
the bids made up as required in the Infor-
mation Memorandum is 17th December
2001. Bids may be submitted either in the
Slovene or in the English language. Consid-
ered as arrived in time will be those bids
that will reach the registered office of the
Seller – Slovenske železarne d.d., Gerbiče-
va 98, 1000 Ljubljana by 12 a.m. (local
time) on Monday, 17th December 2001 at
the latest. Bids shall be submitted in two
original copies, in sealed envelopes labelled
“Ponudba za nakup poslovnega deleža v
družbi SŽ-Noži Ravne d.o.o. – ne odpiraj.”
(BID for the purchase of the share in SŽ-
Noži Ravne d.o.o. – do not open).

The Committee may any time postpone
the deadline for submission of bids.

7. The selection of the winning bidder
will follow a double-phase proceeding. In
the initial phase, the bidders will submit their
non-binding bids, made up on the basis of
the Information Memorandum and in ac-
cordance with the respective requirements;
thereafter the Committee, considering the
criteria indicated in Item 8 below, along with
the fulfillment of the terms and conditions
referred to in Items 4 and 5 hereabove, will
form out of the received bids a short list of
potential bidders. In the second phase of
the selection proceeding, the bidders se-
lected for a short list of potential bidders will
be offered the possibility of carrying out the

financial, legal and operational due diligence
procedure in respect to the Company. After
effecting such due diligence, the bidders
shall submit their binding bids that will con-
stitute the basis of the negotiations with bid-
ders and of the ensuing conclusion of the
contract.

8. The basic criteria for the evaluation of
the bids are:

– Expansion of the Company’s sales
market;

– Preservation of the Company’s produc-
tion;

– Readiness for further investments into
the Company;

– Purchase money;
– Bidder’s rating;
– Preservation of the majority of jobs

and/or increase of employment in the Com-
pany;

– Business plan;
– Business function preservation.
The order in which the bid evaluation

criteria are listed does not imply any stand-
ard of importance of individual criterion.

9. In any phase of the selection pro-
ceeding, the Committee may invite all bid-
ders or only those whereof the bids are
considered as the most appropriate, to com-
plete their bids in individual elements. Like-
wise, the Committee may decide in any
phase whatsoever to enter into negotiations
with all bidders or only with individual of
them in order to achieve the optimum pos-
sible sales terms and to specify the latter in
detail. Moreover, the Committee may any
time cancel the proceeding or the negotia-
tions without any liability for damage and
without indicating the respective reason.

10. The Seller’s obligation to conclude
the contract with the bidder that offers the
most favourable conditions or with any oth-
er bidder is excluded.

11. Notwithstanding the contractual pro-
visions on the entering in force of the con-
tract concluded with the selected bidder,
such contract will not take effect unless the
Government of the Republic of Slovenia has
given its consent and the contract not ap-
proved by the Government will be consid-
ered null and void.

12. Odvetniška družba Colja, Rojs &
partnerji o.p., d.n.o. (Colja, Rojs & partnerji
o.p., d.n.o. Law Company), 1000 Ljublja-
na, Pražakova 8 will act as counselor in the
sales proceeding, the contact person is
Mr.Aleš Rojs.

13. The contact person for any further
information relating to the Information
Memorandum, sales proceeding or sales
object is Mrs. Irena Peterlin, Slovenske
železarne d.d., Gerbičeva 98, 1111
Ljubljana, phone: +386(0)1/4232211,
fax: +386(0)1/4231404, e-mail: ir.peterlin
@ sl-zel.si, every working day from 9.00
a.m. till 11.00 a.m. or the information is
available at the counselor’s address.

Ob-57675
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Slo-
venske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbiče-
va 98 (v nadaljevanju: Prodajalec), ki jih po
pooblastilu Vlade Republike Slovenije za-
stopa Komisija za vodenje in nadzor po-

stopka prodaje kapitalske naložbe Republi-
ke Slovenije, ki jo predstavljajo delnice ozi-
roma deleži v Slovenskih železarnah, d.d.,
s prodajo odvisnih družb Slovenskih žele-
zarn, d.d. (v nadaljevanju: Komisija), na pod-
lagi Zakona o privatizaciji Slovenskih žele-
zarn (Uradni list RS, št. 13/98), Zakona o
izvrševanju proračuna za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/01) in Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z dr-
žavnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01 in 62/01) objavljata

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža v družbi

Energetika Ravne, podjetje za
proizvodnjo in distribucijo energetskih
medijev, d.o.o., Ravne na Koroškem,

Koroška c. 14
1. Prodajalec objavlja ta poziv z name-

nom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo družbe Energe-
tika Ravne, podjetje za proizvodnjo in distri-
bucijo energetskih medijev, d.o.o. (v nada-
ljevanju: Energetika Ravne ali družba). Slo-
venske železarne d.d. so 100% lastnik dru-
žbe Energetika Ravne. Predmet prodaje je
najmanj 80% poslovni delež v družbi Ener-
getika Ravne.

2. Družba Energetika Ravne je v sistemu
Slovenskih železarn zadolžena za enotno
vodenje in upravljanje energetskih oskrbo-
valnih sistemov za potrebe vseh proizvo-
dnih družb na lokaciji bivše železarne Rav-
ne ter za proizvodnjo in distribucijo toplotne
energije za daljinsko komunalno ogrevanje
mesta Ravne. Objekti, ki pripadajo Energe-
tiki Ravne, so razporejeni na lokaciji žele-
zarne Ravne in tvorijo z objekti ostalih družb
strnjen in zaokrožen gospodarski kompleks,
kjer so dane ugodne in z Energetskim zako-
nom določene razmere za dobro sedanjo in
bodočo energetsko oskrbo vseh porabni-
kov. Osnovne dejavnosti družbe Energetika
Ravne so tri: proizvodnja in distribucija ter
skladiščenje energentov (električna energi-
ja, toplotna energija, para in topla voda ter
pitna in industrijska voda, komprimiran zrak,
zemeljski plin, tehnični plini, kurilno olje),
vzdrževanje energetskih naprav ter projekti-
ranje in izvajanje energetskih investicij.

3. Ponudniki ponudbe pripravijo in od-
dajo v skladu z informacijskim memorandu-
mom, ki vsebuje podrobne podatke, ki omo-
gočajo vpogled v pravni položaj družbe
Energetika Ravne, njen finančni položaj, po-
slovne možnosti, pravice, ki izhajajo iz po-
slovnega deleža ter postopek prodaje po-
slovnega deleža in je proti plačilu na voljo
na sedežu družbe Slovenske železarne d.d.,
Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenija.
Prevzeti ga je mogoče na podlagi potrdila o
predhodnem vplačilu nepovratnega zneska
v višini 700,00 EUR, plačljivo v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila, na žiro račun Sloven-
skih železarn d.d., št. 50106-601-36404,
odprt pri Agenciji za plačilni promet Repu-
blike Slovenije, Tržaška 132, Ljubljana.
Vsak prevzemnik mora pred prevzemom
memoranduma podpisati Pogodbo o zau-
pnosti.

4. Ponudba za nakup poslovnega dele-
ža družbe mora vsebovati vsaj naslednje ele-
mente:
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– triletni poslovni načrt ponudnika za dru-
žbo, ki je predmet prodaje;

– ponujeno kupnino;
– način in rok plačila kupnine, skupaj s

predlogom zavarovanj;
– opis, podatke in zagotovila v zvezi z

vsemi kriteriji, ki so podlaga za vrednotenje
ponudb in kot so navedeni v točki 7. spo-
daj, v kolikor takšni elementi niso že v celoti
vključeni v ponudnikovem poslovnem načr-
tu iz prve alineje zgoraj.

Ponudbi morajo biti priloženi tudi vsi do-
kumenti oziroma podatki, ki so zahtevani v
informacijskem memorandumu.

5. Skupaj z zavezujočo ponudbo so
ponudniki za resnost ponudbe dolžni
predložiti tudi nepreklicno in brezpogojno
bančno garancijo prvorazredne banke,
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 100.000
EUR in za dobo treh mesecev.

6. Rok za predložitev zavezujočih po-
nudb, pripravljenih v skladu z zahtevami in-
formacijskega memoranduma, je 5. 12.
2001. Za pravočasne se bodo štele ponud-
be, ki bodo na sedež Slovenskih železarn
d.d., Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slove-
nija, prispele najkasneje na zadnji dan raz-
pisa do 12. ure po lokalnem času. Komisija
lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev
ponudb. Ponudbe morajo biti sestavljene v
slovenskem ali angleškem jeziku ter odda-
ne v zaprti ovojnici s pripisom: »Javno zbira-
nje ponudb Energetika Ravne – Ne odpi-
raj!«.

7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:

– razširitev prodajnega trga;
– ohranitev proizvodnje;
– pripravljenost za dodatna vlaganja;
– kupnina;
– boniteta ponudnika;
– ohranitev večjega dela delovnih mest

oziroma povečevanje zaposlenosti;
– vsebina poslovnega načrta.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji

za vrednotenje ponudb, ne predstavlja me-
rila za pomembnost posameznega kriterija.

8. Komisija lahko kadarkoli v postopku
prodaje poslovnega deleža pozove vse po-
nudnike ali pa samo tiste, katerih ponudbe
oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo do-
polnijo v posameznih elementih, prav tako
se lahko odloči, da z vsemi ponudniki ali le
s posameznimi od njih opravi pogajanja z
namenom doseganja čim boljših pogojev
prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Komisija lahko brez kakršnekoli odškodnin-
ske odgovornosti kadarkoli prekine posto-
pek ali pogajanja, ne da bi za to navedla
razlog.

9. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnej-
še pogoje ali s katerimkoli drugim ponudni-
kom, je izključena.

10. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če vlada Republike Slovenija ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s kate-
ro vlada ne bo soglašala, nična.

11. Finančni svetovalec v postopku pro-
daje družbe je Poteza, borzno posredniška
družba, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontaktni osebi za dodatne informacije
v zvezi z informacijskim memorandumom,

postopkom ali predmetom prodaje ter ogle-
dom družbe Energetika Ravne sta – za
prodajalca: Polona Mikuž, Gerbičeva 98,
1111 Ljubljana, tel. +386(0)1/4232211,
faks +386(0)1/4231404, e-mail: polo-
na.mikuz@sl-zel.si, vsak delavnik od 9. do
11. ure, ter za finančnega svetovalca: Igor
Mihajlović, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
tel. +386(0)1/3070706, faks
+386(0)1/3070701, e-mail: igor.mihajlo-
vic@poteza.si, vsak delavnik od 9. do 11.
ure.

Ob-57676
Ministry of the Economy of the Republic

of Slovenia, Kotnikova 5, Ljubljana and Slov-
enske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva
98 (herein: the seller), upon the authoriza-
tion of the Government of the Republic of
Slovenia, being represented by the Com-
mission for management and supervision of
the procedure for the sale of state capital
investments, thus being shares in Sloven-
ske železarne d.d., by the sale of its subsid-
iaries (herein: the Commission) are an-
nouncing on the basis of the Law on Privati-
zation of Slovene Steelworks (Official Ga-
zette of the Republic of Slovenia,
no.13/98), the Law on Execution of the
National Budget for the year 2001 (Official
Gazette of the Republic of Slovenia, no.
32/01) and the Regulation on Procedure
for the Sale and other Forms of Disposal of
State Property (Official Gazette of the Re-
public of Slovenia, no. 47/01 in 62/01) the
following

Public Invitation to Bid
for the purchase of the share in

Energetika Ravne, energy production
and distribution company, d.o.o.,

Ravne na Koroškem, Koroška c. 14
1. The intention of this announcement of

the seller, published in the course of the
procedure for the sale of the share in Ener-
getika Ravne, energy production and Distri-
bution Company, d.o.o. (herein: Energetika
Ravne or the company), is to receive offers
to buy from potential investors. Slovenske
železarne d.d. is the owner of 100% of En-
ergetika Ravne. The subject of the sale is at
least 80% of the sellers share in Energetika
Ravne.

2. Energetika Ravne is responsible for
the management of energy providing sys-
tems in the Slovene Steelwork system thus
satisfying needs of production companies
from the territory of the former steelwork of
Ravne. Energetika Ravne is also engaged
in the production and distribution of heat for
the needs of remote communal heating of
the city of Ravne. The company’s produc-
tion facilities are located on the territory of
the former steelwork of Ravne, thus consti-
tuting a complete production complex with
other companies facilities and providing fa-
vorable conditions for the present and fu-
ture provision of energy supply, regulated
by the Energy Law, for all its users. Basic
activities of Energetika Ravne are three: pro-
duction and distribution as well as safekeep-
ing of energy (electric energy, heat, steam
and hot water, drinking and industry water,
compressed air, natural gas, technical gas-
es, fuel oil), maintenance of energy supply

facilities and projection and performance of
energetic projects.

3. The bidders shall prepare and send
or deliver their offers as required by Infor-
mation Memorandum. Information Memo-
randum states information enabling the bid-
der to make an assessment with regard to
the Energetika Ravne legal status, its finan-
cial standing, prospects and the rights, de-
riving from the share and the process of
selling of the share. Information Memoran-
dum can be obtained against payment at
Slovenske železarne d.d. registered office
at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenija.
Information Memorandum shall be taken
over upon presenting bank’s written confir-
mation acknowledging payment of EUR
700,00 to Slovenske železarne d.d. bank
account no. 02923-0011615017, open at
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana,
S.W.I.F.T. Code LJBASI2X. The receiver of
Information Memorandum shall sign a Non-
Disclosure Agreement before the taking
over of Information Memorandum.

4. The offer to buy shall contain:
– Business plan for the company Ener-

getika Ravne for the following three years;
– Purchase price;
– Mode and terms of payment and the

proposed collaterals;
– Descriptions, information and guaran-

tees in the connection with the offers valua-
tion criteria stated under 7. bellow in case
the said elements are not included in the
business plan from the point 1. here above.

The offer to buy shall be equipped with
all necessary documents and data as re-
quired by Information Memorandum.

5. The offer shall be equipped with an
unconditional and irrevocable bank guaran-
tee of the first class bank, payable at first
call of the seller, amounting to EUR
100.000 and valid for the period of three
months.

6. The time-limit within which biding of-
fers, prepared in accordance with Informa-
tion Memorandum, shall be submitted to
the Slovenske železarne d.d. registered of-
fice at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slov-
enija, is the 5th of December 2001, until
12.00 a.m. at local time. The Commission
is allowed to prolong the time-limit for the
submission of the offers. The offers shall be
made in Slovene or English and presented
in a closed envelope with notice: »Public
invitation to bid Energetika Ravne – Do not
open!«.

7. Offers shall be valuated on the basis
of the following criteria:

– Enlargement of selling market;
– Preservation of production;
– Additional investments plan;
– Purchase price;
– Bonus of the bidder;
– Preservation of working places or em-

ployment growth plan;
– Elements of the business plan.
The order of the above criteria does not

represent their priority.
8. The Commission can invite all or only

most favorable of the bidders to complete
the offers at any time in the course of the
proceedings for the sale of the share in
Energetika Ravne. The Commission can
enter into negotiations for the achievement
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of better selling conditions or the determi-
nation of particular selling conditions with
all or only some of the bidders. The Com-
mission reserves the right to suspend the
proceedings or negotiations at any time in
the course of the proceedings without stat-
ing any reasons and is not to be held re-
sponsible for it.

9. The seller is under no obligation con-
clude a contract for the selling of the share
in Energetika Ravne with the best bidder or
any of the bidders.

10. Irrespective of the selling contract
enforcement provisions the validity or exist-
ence of the said contract is conditional upon
the Government of the Republic of Slovenia
consent.

11. Financial advisor for the seller is
Poteza, stock broking company, d.d., Duna-
jska 22, 1000 Ljubljana.

Additional information regarding Infor-
mation Memorandum, the procedure for
the sale of the share or the examination of
the company is available at the following
addressed: for the seller – Ms. Polona
Mikuž, Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana,
Tel.: +386(0)1/4232211, Fax:
+386(0)1/4231404, E-Mail:
polona.mikuz@sl-zel.si, daily from 9. to
11. a.m., for the financial consultant –
Mr. Igor Mihajlović, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Tel.: +386(0)1/3070706, Fax:
+386(0)1/3070701, E-Mail:
igor.mihajlovic@poteza.si, daily from 9. to
11 a.m.

The original text of this invitation to bid is
written in the Slovenian language; in case of
any doubt or misunderstanding, the Slove-
nian text shall therefore prevail.

Ob-57677
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Slo-
venske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbiče-
va 98 (v nadaljevanju: Prodajalec), ki ju v
postopku prodaje odvisnih družb Sloven-
ske železarne, d.d. kot kapitalskih naložb
Republike Slovenije zastopa Komisija za vo-
denje in nadzor postopka prodaje kapital-
ske naložbe Republike Slovenije (v nadalje-
vanju: Komisija), na podlagi Zakona o priva-
tizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS,
št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna
za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01) objav-
ljata

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža v družbi

Slovenske železarne – Energetika
Štore, podjetje za proizvodnjo in

prenos električne, plinske in ostale
energije, d.o.o., Štore, Železarska c. 3

1. Ta poziv prodajalec objavlja z name-
nom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo družbe Sloven-
ske železarne – Energetika Štore, podjetje
za proizvodnjo in prenos električne, plinske
in ostale energije, d.o.o. (v nadaljevanju:
Energetika Štore ali Družba). Prodajalec je
100% lastnik Energetike Štore. Predmet
prodaje je najmanj 80% poslovni delež dru-
žbe.

2. Energetika Štore vodi in upravlja ener-
getske sisteme na lokaciji bivše Železarne
Štore (na lokaciji Štore I oskrbuje 38 družb
in na lokaciji Štore II 32 družb) in na podlagi
pridobljenih licenc za izvajanje energetskih
dejavnosti v pogojih odprtega energetske-
ga trga nudi vsem družbam na lokaciji Štore
možnost konkurenčne oskrbe z električno
energijo in zemeljskim plinom. V letu 2000
je 40 zaposlenih v Družbi ustvarilo 338 mio
prihodka.

3. Ponudniki ponudbe pripravijo in od-
dajo v skladu z informacijskim memorandu-
mom, ki je proti plačilu na voljo na sedežu
prodajalca Slovenskih železarn d.d., Gerbi-
čeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija. Infor-
macijski memorandum je mogoče prevzeti
na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu
nepovratnega zneska v višini 700 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na račun Slovenskih žele-
zarn d.d., št. 50106-601-36404, odprtega
pri Agenciji za plačilni promet Republike Slo-
venije, Ljubljana, Tržaška 132.

Vsak prevzemnik mora pred prevzemom
memoranduma podpisati pogodbo o zau-
pnosti.

4. Ponudba za nakup poslovnega dele-
ža Družbe mora biti pripravljena na podlagi
informacijskega memoranduma ter mora
vsebovati vsaj naslednje elemente:

– najmanj triletni poslovni načrt ponudni-
ka za Družbo, ki je predmet prodaje;

– ponujeno kupnino;
– način in rok plačila kupnine, skupaj s

predlogom zavarovanj;
– opis, podatke in zagotovila v zvezi z

vsemi kriteriji, ki so podlaga za vrednotenje
ponudb in kot so navedeni v točki 8. spo-
daj, v kolikor takšni elementi niso že v celoti
vključeni v ponudnikovem poslovnem načr-
tu iz prve alineje zgoraj.

Ponudbi morajo biti priloženi vsi doku-
menti oziroma podatki, ki so zahtevani v
informacijskem memorandumu.

5. Skupaj z zavezujočo ponudbo so po-
nudniki dolžni predložiti tudi bančno garan-
cijo prvorazredne banke za resnost ponud-
be, v višini 100.000 EUR in za dobo 3
mesecev.

6. Prodajalec si pridržuje pravico poslov-
no nepotrebna sredstva Družbe (objekt Ko-
tlarne s pripadajočim zemljiščem ter odjem-
no močjo), pred oziroma med postopkom
prodaje posebej prodati ali jih izločiti iz pro-
daje, ki je predmet te objave. Ponudniki mo-
rajo v svojih ponudbah opredeliti kupnino po-
sebej za primer, da bodo navedena poslov-
no nepotrebna sredstva del prodaje, ki je
predmet te objave ter posebej za primer, da
bodo navedena poslovno nepotrebna sred-
stva posebej prodana oziroma izločena.

7. Rok za predložitev ponudb, priprav-
ljenih v skladu z zahtevami informacijskega
memoranduma, je do 5. 12. 2001. Za pra-
vočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo
dospele ali dostavljene na sedež prodajalca
– Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, zadnji dan razpisa do 12.
ure po lokalnem času.

Ponudbe morajo biti sestavljene v izvirni-
ku v dveh izvodih v slovenskem ali angle-
škem jeziku ter oddane v zaprti ovojnici s
pripisom: »Javno zbiranje ponudb Energeti-
ka Štore – Ne odpiraj«.

Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.

8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:

– ohranitev dejavnosti
– pripravljenost za dodatna vlaganja;
– kupnina;
– boniteta ponudnika;
– ohranitev delovnih mest oziroma po-

večevanje zaposlenosti;
– poslovni načrt.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji

za vrednotenje ponudb, ne predstavlja me-
rila za pomembnost posameznega kriterija.

9. Komisija lahko v katerikoli fazi po-
stopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj us-
trezne, da ponudbo še dopolnijo v posa-
meznih elementih, prav tako pa lahko komi-
sija v katerikoli fazi postopka odloči, da z
vsemi ponudniki ali le s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija
brez kakršnekoli odškodninske odgovorno-
sti kadarkoli prekine postopek ali pogaja-
nja, ne da bi za to navedla razlog.

10. Obveznost prodajalca, da sklene po-
godbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnej-
še pogoje ali s katerimkoli drugim ponudni-
kom, je izključena.

11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če Vlada Republike Slovenija ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s kate-
ro vlada ne bo soglašala, nična.

12. Finančni svetovalec v postopku pro-
daje družbe je Aktiva Mai d.o.o. 1000 Ljub-
ljana,World Trade Center, Dunajska 156.

Kontaktni osebi za kakršnekoli dodatne
informacije v zvezi z informacijskim memo-
randumom, postopkom ali predmetom pro-
daje ter eventualnim ogledom Družbe sta:

– Slovenske železarne d.d., Gerbičeva
98, 1000 Ljubljana, Kontaktna oseba: mag.
Mirjam Jan Blažič, dipl. inž, tel. + 386 (0)1
423 22 11, faks + 386 (0)1 423 14 04, e-
pošta: jan@sl-zel.si

– Aktiva Mai d.o.o., WTC, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Marko
Konič, MBA, tel. + 386 (0)1 5604 696,
faks + 386 (0)1 5604 698, e-pošta: mar-
ko.konic@aktiva-group.si,

vsak delavnik od 9. do 11. ure.

Ob-57679
Ministry of the Economy of the Republic

of Slovenia, Kotnikova 5, Ljubljana and Slov-
enske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva
98 (herein: the seller), upon the authoriza-
tion of the Government of the Republic of
Slovenia, represented by the Commission
for management and supervision of the pro-
cedure for the sale of state capital invest-
ments, thus being shares in Slovenske
železarne d.d., by the sale of its subsidiar-
ies (herein: the Commission) are announc-
ing on the basis of the Law on Privatization
of Slovene Steelworks (Official Gazette of
the Republic of Slovenia, no. 13/98), the
Law on Execution of the National Budget
for the year 2001 (Official Gazette of the
Republic of Slovenia, no. 32/01) and the
Regulation on Procedure for the Sale and
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other Forms of Disposal of State Property
(Official Gazette of the Republic of Slove-
nia, no. 47/01 in 62/01) the following

Public Invitation to Bid
for the purchase of the share in

Energetika Štore, electricity, gas and
other energy production and

distribution company, d.o.o., Štore,
Železarska c. 3

1. The intention of this announcement of
the seller, published in the course of the
procedure for the sale of the share in Ener-
getika Štore, electricity, gas and other en-
ergy production and distribution company,
d.o.o., (herein: Energetika Štore or the
company), is to receive offers to buy from
potential investors. Slovenske železarne
d.d. is the owner of 100% of Energetika
Štore. The subject of the sale is at least
80% of the seller’s share in Energetika
Štore.

2. Energetika Štore is responsible for the
management of energy-providing systems
in the location of the former steelworks of
Štore (location Štore I: 38 companies and
location Štore II: 32 companies) thus con-
stituting a complete production complex
along with other companies’ facilities and
providing favorable conditions for the
present and future provision of energy sup-
ply (electricity and gas), regulated by the
Energy Law, for all its users. In the year
2000 the company employed 40 people
and had revenues in the amount of 338 mio
SIT.

3. The bidders shall prepare and send
or deliver their offers as required by the
Information Memorandum. The Information
Memorandum may be obtained for a certain
sum at Slovenske železarne d.d. registered
office at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana,
Slovenia. The Information Memorandum
shall be taken over upon presenting bank’s
written confirmation acknowledging the pay-
ment of EUR 700 to Slovenske železarne
d.d. bank account no. 02923-
0011615017, open at Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, S.W.I.F.T. Code
LJBASI2X. The receiver of  the Information
Memorandum shall sign a Non-Disclosure
Agreement before taking over the Informa-
tion Memorandum.

4. The offer to buy shall contain:
– Business plan for the company Ener-

getika Štore for the following three years;
– Purchase price;
– Mode and terms of payment and the

proposed collaterals;
– Descriptions, information and guaran-

tees related to the offers’ valuation criteria
stated under dash 7 below if the said ele-
ments are not included in the business plan
from the point 1 here above.

The offer to buy shall be accompanied
by all necessary documents and data as
required by the Information Memorandum.

5. The offer shall be accompanied by an
unconditional and irrevocable bank guaran-
tee of a first class bank, payable at the first
call of the seller, amounting to 100.000
EUR and valid for a period of three months.

6. The seller reserves the right to sell
the non-operating assets (the ‘Kotlarna’
building along with the land and energy pow-

er) before or during the process of the sale
of the Company. Bidders shall define their
two prices: one if these non-operating as-
sets are part of the company and one if
these non-operating assets are not part of
the company.

7. The time limit within which the biding
offers, prepared in accordance with the In-
formation Memorandum, shall be submitted
to the Slovenske železarne d.d. registered
office at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana,
Slovenia, is the 5th of December 2001 by
12.00 A. M. local time. The Commission is
allowed to prolong the time-limit for the sub-
mission of the offers. The offers shall be
made in Slovene or English and presented
in a closed envelope bearing the notice:
»Public invitation to bid Energetika Štore –
Do not open!«.

8. Offers shall be valuated on the basis
of the following criteria:

– Enlargement of selling market;
– Preservation of production;
– Additional investments plan;
– Purchase price;
– Bidder’s bonus;
– Preservation of working places or em-

ployment growth plan;
– Elements of the business plan.
The order of the above criteria does not

represent their priority.
9. The Commission may invite all or only

the most favorable of the bidders to com-
plete the offers at any time in the course of
the proceedings for the sale of the share in
Energetika Štore. The Commission may en-
ter into negotiations for the achievement of
better selling conditions or the determina-
tion of particular selling conditions with all
or only some of the bidders. The Commis-
sion reserves the right to suspend the pro-
ceedings or negotiations at any time in the
course of the proceedings without stating
any reasons and is not to be held responsi-
ble for this.

10. The seller is under no obligation to
conclude a contract for the selling of the
share in Energetika Štore with the best bid-
der or any of the bidders.

11. Irrespective of the selling contract
enforcement provisions the validity or exist-
ence of the said contract is conditional upon
the consent of the Government of the Re-
public of Slovenia.

12. Financial advisor for the seller is Ak-
tiva Mai, d.o.o., World Trade Center, Duna-
jska 156, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Contacts for additional information in
connection with Informational memoran-
dum, procedure and visits to the Company
are:

Slovenian Steelwork d.d.
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
Contact person: Mirjam Jan Blažič,

M.Sc. phone: +386(0)1/423-22-11, fax:
+386(0)1/423-14-04, e-mail: jan@sl-zel.si

Aktiva Mai d.o.o. WTC, Dunajska 156
1000 Ljubljana, Contact person: Marko
Konič, MBA, phone: +386(0)1/560-46-96,
fax: +386(0)1/560-46-98, e-mail:
marko.konic@aktiva-group.si

The original text of this invitation to bid is
written in the Slovene language; in the case
of doubt or misunderstanding the Slovene
original shall therefore prevail.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-11-211/01-9 Ob-57498
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Simone
Fon, Anice Fon, Branka Fona, Janeza Fona
in Jureta Fona, sedaj neznanega prebivali-
šča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika strankam
Simoni Fon, roj. 24. 12. 1975, Anici Fon,
roj. 23. 11. 1948, Branku Fonu, roj. 13. 8.
1948, Janezu Fonu, roj. 5. 6. 1979 in Ju-
retu Fonu, roj. 2. 4. 1982, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Jakčeva
ulica 32, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ke v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 006-4/2001-0443 Ob-57481
Upravna enota Žalec je hranila v eviden-

co statutov sindikatov, statut sindikata vpi-
sanega v evidenco, pod zaporedno št. 81,
št. odločbe: 006-4/2001-0443, z dne 22.
10. 2001, z nazivom Statut Sindikata
Osnovne šole Vransko - Tabor, kar je zahte-
vala pooblaščena oseba sindikata z nazi-
vom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, skrajšano ime SVIZ
Slovenije, Sindikat Osnovne šole Vran-
sko - Tabor, s sedežem na Vranskem 23,
3305 Vransko.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-57594
Ime medija: Bančni vestnik, revija za

denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –

GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa

upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
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Objave gospodarskih
družb

Ob-57557
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o

gospodarskih družbah družba Mlinotest Ži-
vilska industrija d.d. skupaj z družbama Mli-
notest Pekarna Ilirska Bistrica d.o.o. in Mli-
notest Pekarna Tolmin d.o.o. objavlja obve-
stilo, da sta bila dne 26. 10. 2001 registr-
skemu sodišču v Novi Gorici predložena
predloga

pogodb o pripojitvi

prevzetih družb Mlinotest Pekarna Ilirska
Bistrica d.o.o. in Mlinotest Pekarna Tolmin
d.o.o. k prevzemni družbi Mlinotest Živilska
industrija d.d., ki jih je pred tem na svoji 33.
seji dne 23. 10. 2001 pregledal tudi nad-
zorni svet prevzemne družbe (prevzeti dru-
žbi nimata nadzornega sveta).

O sprejemu sklepov o soglasju k pripoji-
tvi bosta odločali skupščini prevzetih družb
po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz
516. člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne
družbe imajo v roku enega meseca od obja-
ve tega obvestila celotno gradivo, ki je dolo-
čeno v drugem odstavku 516. člena v pove-
zavi s 4. odstavkom 528. člena na vpogled
vsak delovni dan med 11. in 14. uro na
sedežu prevzemne družbe Tovarniška 14 v
Ajdovščini.

Prevzemna družba je edina in stoodstot-
na ustanoviteljica in družbenica prevzetih
družb in uprava prevzemne družbe ne za-
hteva, da bi o soglasju za pripojitev odloča-
la skupščina prevzemne družbe. Kolikor bo-
do delničarji prevzemne družbe, katerih de-
leži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, v roku enega meseca
od dneva zasedanja skupščin prevzetih
družb, ki bosta sprejeli sklepe o soglasju za
pripojitve, zahtevali sklic skupščine pre-
vzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev, bo o soglasju za pripojitev na na-
slednji seji odločala tudi skupščina prevzem-
ne družbe.

Mlinotest Živilska industrija d.d.
Mlinotest Pekarna Ilirska Bistrica d.o.o.

Mlinotest Pekarna Tolmin d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-57479
Na podlagi 80. člena statuta  družbe

Vesna Holding Družba pooblaščenka d.d.
Ljutomer, uprava sklicuje

3. sejo skupščine
delniške  družbe Vesna Holding Družba

pooblaščenka d.d. Ljutomer,
Glavni trg 5a,

ki bo dne 10. 12. 2001 s pričetkom ob
12. uri na sedežu  družbe v Ljutomeru, Glav-
ni trg 5a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Po predlogu uprave se imenujejo nasled-

nji organi skupščine:
– za predsednika se imenuje Marinič An-

ton,
– za preštevalca glasov se imenujeta Ja-

gec Irena in Marič Lidija.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje

vabljeni notar Šomen Franc.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta in po-
ročila revizijske  družbe Audit d.o.o. Murska
Sobota.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček v višini 47.994,33 SIT nerazpo-
rejen.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja  družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska  družba Audit
družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Mur-
ska Sobota.

5. Vprašanja delnčarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v Ljutomeru, Glavni trg 5a, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dež  družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-
sovalne pravice na skupščini imajo delni-
čarji, ki se pisno prijavijo na sedež  družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
preko zakonitih zastopnikov in pooblaščen-
cev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno predložiti na sedež  druž-
be, kjer ostane shranjeno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se opravi nova seja skupščine
istega dne, v istih prostorih, uro kasneje z
istim dnevnim redom, na katerem se veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Vesna Holding
Družba pooblaščenka d.d.

uprava

Ob-57480
Na podlagi 3. točke 7. člena statuta

družbe TP Vesna d.d. Ljutomer, sklicuje
uprava

5. sejo skupščine
delniške  družbe Vesna Trgovsko

podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a,
ki bo dne 12. 12. 2001 s pričetkom ob

12. uri na sedežu  družbe Glavni trg 5a,
Ljutomer.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.

Po predlogu uprave se imenujejo nasled-
nji organi skupščine:

– za predsednika se imenuje Marinič An-
ton,

– za preštevalca glasov se imenujeta: Ja-
gec Irena in Marič Lidija.

Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar Šomen Franc.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000 po predlogu uprave na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizijske  družbe Audit  druž-
ba za revizijo in svetovanje d.o.o.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se iz-
guba za poslovno leto 2000 v višini
19,341.033,18 SIT pokrije v breme neraz-
porejenega dobička iz preteklih let.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta in seznanitev o izvolitvi predstavnikov de-
lavcev, ki ju je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa: nadzorni svet skupščini
predlaga, da izvoli nove člane nadzornega
sveta, predstavnike kapitala, in sicer:

– Gaberc Bogomir,
– Režonja Alojz,
– Marinič Anton.
Novo imenovani člani nadzornega sveta

prevzamejo funkcijo z dnem 9. 2. 2002, ko
preteče mandat sedanjim članom nadzor-
nega sveta, ki so predstavniki kapitala. S
tem datumom začne teči novim članom
4-letno mandatno obdobje.

Skupščino se obvesti o imenovanju no-
vih članov nadzornega sveta s strani sveta
delavcev, s strani katerega sta bili imenova-
ni Rojnik Ema in Marič Lidija.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

skupščini, da za revizorja  družbe za poslov-
no leto 2001 imenuje Audit  družba za revi-
zijo in svetovanje d.o.o. Murska Sobota.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta  družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta delniške  družbe TP
Vesna d.d. Ljutomer, po predlogu uprave.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, predlogom sprememb in dopolnitev
statuta je na vpogled delničarjem v tajništvu
družbe - Glavni trg 5a, Ljutomer, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dež  družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki in pooblaščenci, če svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
upravi  družbe najmanj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Če skupščina ni sklepčna, se opravi no-
va seja skupščine istega dne, v istih prosto-
rih uro kasneje z istim dnevnim redom, na
kateri se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

TP Vesna d.d.
uprava
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Ob-57499
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe, uprava sklicuje

6. zasedanje skupščine
delniške  družbe Elektron, Gorenje

Skopice 46, Krška vas,
ki bo v četrtek, 20. 12. 2001 ob 16. uri,

v jedilnici  družbe, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine  družbe, za predsednika skup-
ščine se določi: Rajko Žnideršič, za prešte-
valki glasov se izvolita: Mara Mustar in Tanja
Zoričić. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapis-
nikarja.

2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejeme se poročilo o
poslovanju za leto 2000 z mnenjem nadzor-
nega sveta, ter se potrdi kritje izgube.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu  družbe v
G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prosto-
rih uprave, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, v času od 10. 12. 2001 do 15. 12.
2001.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odloča-
la, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.

Elektron, d.d., Krška vas
uprava

Št. 307/01 Ob-57524
V skladu s točko 6.3. statuta  družbe

Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in
proizvodno podjetje d.d., Tovarniška 3, Slo-
venske Konjice uprava  družbe sklicuje

6. redno sejo skupščine delničarjev
 družbe Kongrad, gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno podjetje

d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice
Skupščina delniške  družbe bo dne

7. 12. 2001 ob 17. uri na sedežu  družbe,
Tovarniška 3.

Dnevni red:
1. Prijava delničarjev ali njihovih poobla-

ščencev in razdelitev glasovnic.
2. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
3. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
4. Poslovno poročilo za leto 2000.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja za leto 2001.
6. Poročilo predsednika nadzornega

sveta za leto 2000.
7. Delitev dobička za leto 2000.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini ima-

jo vsi delničarji  družbe. Delničarji lahko

glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali
po pooblaščencu, ki se mora izkazati s pi-
snim pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila
glasov in razdelitve glasovnic morajo delni-
čarji, ki želijo na skupščini uveljavljati pravi-
co do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini na dan sklica skupščine med 12.
in 15. uro.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspe-
šnega sklica bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom ob 18. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina odloča z večino glasov na
seji prisotnih delničarjev.

Predlogi sklepov s predlogi za glasova-
nje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničar-
jem ter pooblastila za glasovane na skupšči-
ni so poslana delničarjem.

Kongrad, d.d., Slovenske Konjice

Št. 2001-072 Ob-57527
Uprava v skladu z 283. členom Zakona

o gospodarskih  družbah sklicuje

6. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana d.d.

svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring

IBT Ljubljana d.d., Proletarska 4, v Ljublja-
ni, dne 3. 12. 2001 ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine (pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).

Predlog sklepa: izvolijo se organi po
predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške  družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po
predlogu uprave in sklepu nadzornega sve-
ta letno poročilo za poslovno leto 2000.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po

predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta delitev čistega dobička za leto 2000, in
sicer:

– čisti dobiček za leto 2000 je znašal
4,829,167 SIT, kateri se razdeli:

– 20% v znesku 965,833,40 SIT se
razdeli delničarjem v obliki dividend,

– 80% v znesku 3,863,333,60 SIT
ostane nerazporejen.

5. Razporeditev dobička iz leta 1996,
1997 in 1998.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1996 v
znesku 2,214.406,64 SIT, kateri je bil ne-
razporejen, se ga razdeli:

– 100% – 2,214,406.64 SIT se nameni
za izplačilo dividend.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1997 v
znesku 199.795,10 SIT, kateri je bil neraz-
porejen se ga razdeli:

– 100% – 199.795,10 SIT se nameni
za izplačilo dividend.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1998 v
znesku 200.003,70 SIT, kateri je bil neraz-
porejen se ga razdeli:

– 100% – 200.003,70 SIT se nameni
za izplačilo dividend.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de do 3. 1. 2002. Dividende pripadajo del-
ničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 3. 12. 2001.

6. Razrešitev in imenovanje novega čla-
na nadzornega sveta.

Na podlagi odstopne izjave se razreši
Katka Braz, kot članica nadzornega sveta z
dne 3. 12. 2001. Za novo članico nadzor-
nega sveta se imenuje Cveta Cankar Jug, z
mandatom do izteka mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta.

7. Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se skupščini pred-
laga naslednji sklep: oblikuje se sklad la-
stnih delnic v višini 10% nominalne vredno-
sti osnovnega kapitala, to je do višine
3,403.500 SIT.

Skupščina pooblašča upravo  družbe,
da z namenom, da delnice ponudi v odkup
delavcem  družbe, pridobi lastne delnice do
maksimalne višine 10% nominalne vredno-
sti osnovnega kapitala.

Cena po kateri  družba pridobi lastne
delnice ne sme biti nižja od (emisijska vre-
dnost) in ne višja od tržne vrednosti delnice
na dan pridobitve.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov k

posameznim točkam dnevnega reda so del-
ničarjem na vpogled na sedežu  družbe pri
Cveti Cankar Jug, od 5. 11. do 28. 11.
2001, od 9. do 10. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine tajništvu  družbe pošljejo
pisne, razumno utemeljene nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda.

Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica skup-
ščine delničarjev, ki bodo to zahtevali poslala
sporočila in gradiva iz 287. člena ZGD.

Na zasedanju skupščine lahko sodeluje-
jo delničarji, ki se izkažejo z osebnim doku-
mentom in potrdilom o lastništvu delnic, po-
oblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 3. 12. 2001 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež  druž-
be najmanj 3 dni pred skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo prisotnih glasov.

Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
uprava  družbe

Ob-57539
Uprava  družbe Viški center inženiring,

d.d. sklicuje

sejo skupščine
v prostorih  družbe v Ljubljani, Tržaška

132, dne 3. 12. 2001, s pričetkom ob
11. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine in potrdi notarja.
3. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju  družbe za leto 2000.
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Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju  družbe za leto 2000.

4. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovljen dobiček za leto

2000 se razporedi v nerazporejen dobiček.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
6. Razno.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu  družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino upravi  družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 3. 12. 2001 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v  družbi.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po polurnem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Viški center inženiring,  družba za
inženiring in storitve, d.d., Ljubljana

uprava

Ob-57545
Klub modrih, organiziranje delničar-

jev, d.d., Pristaniška št. 8, Koper, sklicuje

sedmo sejo delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 3. 12. 2001 ob

13. uri, na Pristaniški 12/V, v Kopru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju  družbe v letu 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini delničarjev sprejem naslednjih skle-
pov:

Ad 1) Izvoli se predsednika skupščine
ter ugotovi prisotnost notarja.

Ad 2) Sprejme se letno poročilo o poslo-
vanju  družbe v letu 2000.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu  družbe. Skup-
ščine  družbe se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo prija-
vijo  družbi vsaj tri dni pred skupščino.

Klub modrih, d.d., Koper
Marijan Škoda

direktor

Ob-57546
Adriz Izola, podjetje za financiranje,

d.d., Tovarniška 13, Izola, sklicuje

drugo skupščino delničarjev,
ki bo dne 4. 12. 2001 ob 13. uri, na

Pristaniški ulici 12/V, v Kopru, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev de-
lovnih organov.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju  družbe v letu 2000.

3. Nagrade in povračila stroškov članom
nadzornega sveta.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

Ad 1) Izvoli se predsednika skupščine.
Ad 2) Sprejme se letno poročilo o poslo-

vanju  družbe v letu 2000.
Ad 3) Za udeležbo na sejah nadzornega

sveta pripada članom sejnina v višini 35.000
SIT. Predsednik je upravičen do 50% višje
sejnine.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu  družbe. Skup-
ščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo
udeležbo najavijo  družbi vsaj tri dni pred
sklicano sejo.

Adriz Izola, d.d., Izola
Marijan Škoda

direktor

Št. 44/01 Ob-57550
Na podlagi 19. točke Statuta delniške

družbe Pekarna Vrhnika d.d., Vrhnika, vabi
uprava  družbe delničarje

na sejo skupščine
 družbe Pekarna Vrhnika d.d.,

ki bo v četrtek, 6. 12. 2001 s pričetkom
ob 12. uri v prostorih  družbe, Idrijska 21,
Vrhnika.

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov na predlog uprave. Skupščina se sez-
nani s prisotnostjo notarja Marjana Kotarja,
univ. dipl. jur.

II. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep:

1. Zaradi poteka mandata se razrešijo
člani nadzornega sveta, predstavniki kapita-
la:

1. doc.dr. Andrej Plestenjak,
2. Roberto Kocman,
3. Darko Kovač,
4. Tomaž Orešič.
2. Za člane nadzornega sveta, predstav-

nike kapitala, s štiri letnim mandatom se
imenujejo:

1. dr. Janez Hribar,
2. Branko Mihelič,
3. Darko Kovač,
4. Tomaž Orešič.
III. Sprejem sklepa o določitvi sejnin čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: članom nadzornega sveta pripada sej-
nina v višini 50.000 SIT neto na sejo za
predsednika nadzornega sveta in 40.000
SIT neto na sejo za člana nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavijo na sedežu  družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu  družbe
do seje skupščine, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala

istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Pekarna Vrhnika d.d.
uprava  družbe

Ob-57558
Na podlagi točke 7.3 statuta  družbe

Fenolit d.d., sintetične smole in mase,
uprava sklicuje

6. skupščino delničarjev,
ki bo v prostorih Fenolita d.d., Breg 22,

Borovnica, dne 7. 12. 2001 ob 15. uri.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

potrditev dnevnega reda.
2. Sprejem revidiranega letnega poroči-

la in poslovnega poročila za leto 2000 za
družbo Fenolit d.d. in Eohippus d.o.o.

3. Mnenje nadzornega sveta o poslova-
nju v letu 2000.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
5. Imenovanje revizijske  družbe.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine in potrdi se dnevni red;
2. Sklep k 2. točki: sprejme se letno

poročilo in poslovno poročilo, potrjeno s
strani revizijske hiše Plus Revizija d.o.o. za
leto 2000 za  družbo Fenolit d.d. in Eohip-
pus d.o.o.

3. Sklep k 3. točki: poda se mnenje nad-
zornega sveta o poslovanju v letu 2000.

4. Sklep k 4. točki: sprejme se sklep o
delitvi dobička po predlogu uprave in nad-
zornega sveta, in sicer: nerazdeljeni dobiček
skupaj z revalorizacijo za leto 1998 in 1999
je 101,454.292,74 SIT in se izplača delni-
čarjem  družbe ter za nagrade, in sicer:

– 95,854.292,74 SIT se izplača delni-
čarjem  družbe;

– 2,400.000 SIT se izplača za nagrado
nadzornemu svetu;

– 2,000.000 SIT se izplača za nagrado
upravi  družbe;

– 1,200.000 SIT se izplača za nagrado
vodilnim delavcem po odločitvi uprave;

5. Sklep k 5. točki: sprejme se sklep o
imenovanju revizijske  družbe, in sicer Plus
Revizija d.o.o.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za dne 7. 12.

2001 ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za 7. 12. 2001 ob
16. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice  družbe na
dan 4. 12. 2001 vknjižene v delniško knji-
go  družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico lah-
ko uresničuje le tisti delničar, oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine  družbi pisno prijavil svojo udele-
žbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na
sedež  družbe prispe do 5. 12. 2001. Poo-
blaščenec delničarja mora k prijavi udelež-
be priložiti tudi pisno pooblastilo, če le to ni
shranjeno pri  družbi.
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Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je na vpogled v delovnem času od
3. 12. 2001 dalje na sedežu  družbe Breg
22, 1353 Borovnica.

Fenolit, d.d., sintetične smole in mase
Borovnica,

direktor Slavko Žibret,
predsednik nadzornega sveta

Otto Eiman

Ob-57559
Na podlagi 283. člena ZGD in 7. člena

Statuta delniške  družbe RGD d.d., uprava
družbe sklicuje

6. zasedanje skupščine
delniške  družbe RGD d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 3. 12. 2001, ob
12. uri, v sejni sobi  družbe RGD d.d., Tr-
bovlje, Trg revolucije 4/b, z naslednjim
dnevnim redom.

1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine po predlogu uprave. Na skup-
ščini bo prisotna notarka Marjana Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter mne-
njem pooblaščenega revizorja sprejme skup-
ščina  družbe letno poročilo  družbe o poslo-
vanju v letu 2000 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprej-
me skupščina  družbe sklep, da izguba iz
leta 2000 v znesku 36,811.974,52 SIT,
ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja  družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000 revizijska hi-
ša Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.

5. Sprejem sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta sprejme skupščina sklep, ki se glasi:
spremeni se 16. člen statuta, in sicer: Druž-
ba ima nadzorni svet, ki šteje 4 člane.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta sprejme skupščina sklep, ki se glasi:
v 18. členu statuta se doda nov odstavek, ki
se glasi: v primeru, da je odločitev nadzor-
nega sveta pri glasovanju neodločena, pre-
vlada glas predsednika nadzornega sveta.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti za-
sedanja skupščine, morajo prijaviti svojo
udeležbo na sedež  družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine.

Prijavljeni delničar ali njegov pooblašče-
nec se mora eno uro pred začetkom skup-
ščine izkazati z osebnim dokumentom ozi-
roma pisnim pooblastilom delničarja.

Gradivo za skupščino  družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe vsak
delovni dan med 8. do 11. uro 10 dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12.30 v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

RGD d.d. Trbovlje
uprava

Ob-57566
Na podlagi tretjega člena šestega pogla-

vja statuta delniške  družbe Vodi Gorica d.d.
sklicuje uprava

5. redno skupščino  družbe
Vodi Gorica d.d. Kromberk,

ki bo v Novi Gorici, na sedežu  družbe,
Cesta 25. junija 1b, dne 4. 12. 2001 s pri-
četkom od 11. uri .

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Slavka Murovca; za prešte-
valca glasov se imenujeta Miran Keber in
Darja Rijavec. Skupščini bo prisostvovala
notarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.

2. Sklepanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala  družbe.

Uprava s soglasjem nadzornega sveta
predlaga skupščini delničarjev  družbe Vodi
Gorica d.d., da sprejme naslednji sklep:
osnovni kapital  družbe, ki znaša
448,388.000  SIT, se zmanjša po pravilih
rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z
umikom 183.247 delnic tako, da bo novi
osnovni kapital po zmanjšanju znašal
265,141.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala bo izve-
deno z namenom zagotovitve kapitalske
ustreznosti  družbe glede na pričakovane
prihodke, upoštevaje vrsto in obseg redne
dejavnosti  družbe.

Družba bo na trgu pridobila zadostno
število delnic za zmanjšanje osnovnega ka-
pitala v skladu s prvo točko. Delnice v nomi-
nalni vrednosti 183,247.000 SIT oziroma
1.000 SIT za kos se v celoti umaknejo.

3. Uskladitev statuta.
Predlog sklepa: statut  družbe se v do-

ločbah tretjega poglavja spremeni tako, da
se na novo vpiše osnovni kapital in število
delnic glede na zmanjšani osnovni kapital s
skladu z 2. točko.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave  družbe.

Delovno gradivo bo na vpogled vsak de-
lovni dan v tajništvu  družbe od 11. do
13. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti pisni in
obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala ob 12. uri z
istim dnevnim redom in v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na število zastopanega kapitala.

Vodi Gorica d.d. Kromberk
uprava  družbe

Št. 003066 Ob-57584
Na podlagi Zakona o trgu vrednostnih

papirjev in Pravil borze  družba objavlja ob-
vestilo o sklicu 10. skupščine Dela Prodaje,
d.d.

Uprava  družbe Delo Prodaja,  družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., na
podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah in 33. člena Statuta  družbe sklicuje

10. skupščino
 družbe Delo Prodaja, d.d.

Skupščina bo v sredo, 28. 11. 2001 ob
13. uri, v sejni sobi pritličja stolpnice Dela,
v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za:
a) predsednika skupščine: mag. Janka

Araha,
b) preštevalki glasov: Bojano Kos in Di-

no Vožič,
c) notarja: Mira Košaka.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

s 4. 12. 2001 se razrešita dosedanja člana
nadzornega sveta – predstavnika delničar-
jev – Jože Mermal in mag. Branko Pavlin in
izvolita nova člana nadzornega sveta.

Za člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev se s 4-letnim mandatom izvolita:

1. Stanko Brglez,
2. Jože Mermal.

Novoizvoljena člana nadzornega sveta
nastopita mandat s 5. 12. 2001.

3. Obvestilo o spremembi člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o čla-
nu nadzornega sveta, ki je predstavnik de-
lavcev.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v bruto višini 250 EUR
in predsedniku v višini 350 EUR za sejo
nadzornega sveta, vse v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila vseh potrebnih potnih stroškov.

Gradivo za skupščino je delničarjem do-
stopno na vpogled na sedežu  družbe v Ljub-
ljani, Dunajska cesta 5/XII. nadstropje – vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
dnevniku »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.

Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavi-
jo upravi  družbe.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je treba prijavi za udeležbo priložiti po-
oblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu  družbe.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Delo Prodaja, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Jure Božič



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 86 / 2. 11. 2001 / Stran 6777

Nasprotni predlog

Ob-57613
Uprava družbe Investbiro Koper, d.d.

sporoča delničarjem, da je delničar Projekt
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gori-
ca, ki je imetnik 43,68% osnovnega kapita-
la družbe, za 6. zasedanje skupščine dru-
žbe ki bo dne 20. 11. 2001 (objava v Ur. l.
RS, št. 82/01 z dne 19. 10. 2001) zahte-
val v skladu s 284., 286. in 288. členom
Zakona o gospodarskih družbah razširitev
dnevnega reda in podal naslednje nasprot-
ne predloge:

I. Razširitev dnevnega reda
Na skupščini družbe, sklicani za 20. 11.

2001, naj se dodata novi točki dnevnega
reda, in sicer:

5. točka dnevnega reda
“5. Razporeditev dobička družbe za leto

2000”.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta

2000 v višini 49,488.109,49 SIT se v celo-
ti nameni za pokrivanje izgube in revaloriza-
cijskih popravkov izgube iz preteklih let. Pre-
ostali del revalorizacijskega popravka izgu-
be iz prejšnjih let v višini 1,508.144,83 SIT
se v celoti pokrije iz revalorizacijskih po-
pravkov kapitala.

Namen in razlog zahteve za objavo pred-
meta skupščinskega sprejemanja sklepa:
glede na negativno poslovanje družbe v pre-
teklih letih ter izkazani dobiček v letu 2000
je najbolj gospodarno dobiček nameniti za
sanacijo ter obnovitev materialnih temeljev
poslovanja, kamor z vidika poslovnega raz-
voja brez dvoma in v prvi vrsti sodi tudi pozi-
tivni finančni izkaz.

Uprava družbe se s predlagano razširitvi-
jo dnevnega reda strinja.

6. točka dnevnega reda:
6. Odpoklic dveh članov nadzornega

sveta družbe in izvolitev novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: odpokliče se in razreši
dosedanja člana nadzornega sveta družbe
Marka Umbergerja in Igorja Stepančiča. Za
nova člana nadzornega sveta se izvolita:

1. Dušan Šuligoj, Ul. M. Kogoja 1/D,
Nova Gorica,

2. Pavel Lavrenčič, Podnanos 108, Vi-
pava.

Mandat novih članov nadzornega sveta
je do izteka mandata sedanjemu nadzorne-
mu svetu.

Namen in razlog zahteve za objavo pred-
meta skupščinskega sprejemanja sklepa:
nastale spremembe v strukturi delničarjev,
ko je predlagatelj pridobil že 43,68% vseh
delnic in ko postopek odkupa preostalih
delnic še poteka, zahtevajo zaradi zagotovi-
tve nemotenega in uspešnega poslovanja
družbe Investbiro Koper d.d. ter zaradi dru-
gih ekonomsko-poslovnih razlogov, da
skupščina še pred iztekom mandata odpo-
kliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvoli-
la, in da izvoli predlagane nove člane nad-
zornega sveta, ki bodo zastopali interese
večinsekga lastnika in ostalih delničarjev.

II. Nasprotni predlogi
Projekt d.d. Nova Gorica, upravi in nad-

zornemu svetu družbe Investbiro Koper d.d.
sporoča, da se ne strinja s predlogom skle-
pa pod 4. točko dnevnega reda (obravnava

revidiranega letnega poročila za leto 2000)
6. skupščine, sklicane za 20. 11. 2001, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
82/01 dne 19. 10. 2001 ter da bo zato na
skupščini ugovarjal predlogu uprave in nad-
zornega sveta in da bo druge delničarje pri-
pravil do tega, da bodo glasovali za njegov
nasprotni predlog, kot glasi:

1. Nasprotni predlog k 4. točki dnevne-
ga reda: 4. točka dnevnega reda: Obravna-
va revidiranega letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: ne sprejme se sklep o
zavrnitvi potrditve letnega poročila za leto
2000, ki sta ga predlagala uprava in nad-
zorni svet družbe, temveč naslednji sklep:

Potrdi se revidirano letno poročilo za le-
to 2000.

Obrazložitev: predlog uprave in nadzor-
nega sveta o zavrnitvi potrditve revidiranega
letnega poročila družbe za leto 2000 ni pri-
meren in ne ustreza dolgoročnim interesom
družbe in večinskim lastnikom. Naš predlog
je, da se revidirano poročilo sprejme, saj
njegova vsebina ne izraža nikakršnega dvo-
ma v pravilnost prikaza letnega poročila, o
poročilu pa je izdano tudi pozitivno mnenje
pooblaščene revizijske družbe.

Uprava družbe se z nasprotnim predlo-
gom strinja.

Investbiro Koper, d.d.
uprava družbe

direktor Primož Turšič,
univ. dipl. inž. grad.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 24/2001 S-57482
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

24/2001 dne 17. 10. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom V6 Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana zaključilo stečaj-
ni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2001

St 54/2001 S-57483
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

54/2001 dne 18. 10. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Intelekt Teleko-
munikacije in informatika d.o.o., Alešev-
čeva 12, Ljubljana zaključilo stečajni po-
stopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2001

St 122/2001 S-57484
To sodišče je s sklepom St 122/2001

dne 18. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zalar, trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o., Rašica 34, Rašica pri
Velikih Laščah, matična št. 5590914, ši-
fra dejavnosti: 51.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
Tanko, odvetnico iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, 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 predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 1. 2002 ob 9.45, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
10. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2001

St 22/2001-7 S-57518
To sodišče je s sklepom opr. št. St

22/2001 z dne 23. 10. 2001 na podlagi 1.
odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Vera Dišič, Okrep-
čevalnica – Pizzerija “Ranč” s.p., Podre-
ča 31, Mavčiče in ga takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz registra samostojnih podjetnikov.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2001

St 70/2001 S-57519
I. Likvidacijski postopek nad likvidacij-

skim dolžnikom TI KLUB, finančno podje-
tje d.d., Svetozarevska 10, Maribor se
ustavi.

II. To sodišče je s sklepom opr. št. St
70/2001 dne 23. 10. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom TI
KLUB, finančno podjetje d.d., Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Odslej firma glasi TI KLUB, finančno po-
djetje d.d., Svetozarevska 10 – v stečaju,
Maribor.

III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v
FISK d.o.o. Maribor, Gosposvetska 84, Ma-
ribor.

IV. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso. Upniške
terjatve, ki so priglašene v likvidacijskem
postopku se upoštevajo tudi v stečajnem
postopku.

V. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni msi.

VI. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 12. 2001 ob 9. uri, soba 253 tukaj-
šnjega sodišča.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 23. 10. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2001
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St 228/2000 S-57520
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

228/2000 dne 18. 10. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom LABOD TIP-TOP
konfekcija d.o.o., Mašere – Spasiča 8,
Ljubljana zaključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2001

St 47/2000 S-57521
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Novi Graniti d.o.o., Kamnik
– v stečaju za dne 5. 12. 2001 ob 10.30 v
sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001

St 18/99 S-57522
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

18/99 z dne 23. 10. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad Marlin Tkalnica d.o.o.,
Tacenska 125, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2001

St 117/2001 S-57523
To sodišče je s sklepom St 117/2001

dne 24. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Proline Proizvodnja, ser-
vis, trgovina in zastopanje d.o.o., Ljub-
ljana, Stegne 11, matična številka:
5622336, šifra dejavnosti: 85.325.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Si-
mona Goriup iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, 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 predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 1. 2002 ob 9.30 soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
10. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2001

St 215/2000 S-57525
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

215/2000 z dne 24. 10. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad Profima d.o.o., Du-
najska 21, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Bahor Anton, Dragovanja vas 7, Draga-
tuš, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015310/0117/00-15/1995. gnm-71259

Beden Janez, Spodnji plavž 12, Jeseni-
ce, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052935/1495/01-24/1996, izdana dne
29. 11. 1996 pri OZS. gnu-71051

Cijan Iztok, Stjenkova 40, Šempeter pri
Gorici, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
002928/0172/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gni-71263

Cvišić Petar, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
071748/3035/01-36/2001. gnq-71205

Držan Danijel, Grobeljska pot 8, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 27-
0310/97, izdan dne 12. 3. 1997.
gnr-71054

EMBA, d.o.o., Proizvodno in trgovsko
podjetje, Blejska Dobrava 124, Blejska Do-
brava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
024243/1017/00-24/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-71114

Garvas Franc, Gozdna pot 6, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26 1516-95.
gng-71190

Halb Marija s.p., Modni studio Sanja,
šiviljstvo, Pertoča 63, Rogašovci, priglasit-
veni list, opravilna št. 36-1708/98, izdan
dne 18. 5. 1998 in sprememba 28. 9.
2000. gnp-71056

Kocijan Matilda, Mestinje 14, Podplat,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
063152/1102/01-64/1995 - reprezenta-
tivno. gnr-71129

Koprivec Ivan, Zgornje Pirniče 10/e, Lju-
bljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-
903-95, matična št. 5410709, izdan dne
30. 5. 1994. gni-71088

Kosi Danijela, Zibika 28/a, Pristava pri
Mestinju, priglasitveni list, opravilna št. 54-
75/94, izdan dne 10. 2. 1994. gng-71240

Kovač Zdravko, Hodoš 66, Hodoš - Ho-
dos, priglasitveni list, opravilna št. 36-
1127/95, izdan dne 17. 1. 1995.
gnv-71100

Krajnc Petra, Horje 22/a, Fram, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-5139/97, iz-
dan dne 18. 4. 1998. gnc-71244

St 48/2000 S-57565
Narok za izvolitev upniškega odbora v

stečajnem postopku nad dolžnikom Tokis,
Proizvodnja organskih kislin in soli,
d.o.o., Ilirska Bistrica, v stečaju, bo dne
12. 12. 2001 ob 8.30, v sobi št. 153/I
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2001

Krajnc Zvonko, Slovenska vas 27/a,
Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentattivno obrtno dovolenje, št.
060191. gnc-71019

Lorenčič Dušanka, Zrkovci 24/a, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
4987/97, izdan dne 6. 2. 1997.
gnb-71020

Možina Jože, Šmarca, Sončna ulica 5,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041099/0835/00-25/1995, izdala GZS.
gnw-71049

Novak Marko, Lackova 83, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-5756/98,
izdan dne 15. 9. 1998. gns-71128

Peterka Vidka, Melinci 43/a, Beltinci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000183/1525/00-46/1995, izdana dne
16. 3. 1995. gnh-71239

Strašek Štefan s.p., Mesarija Strašek,
Stari trg 11, Slovenske Konjice, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 00-9141-0488-00-
61-1995. gnq-71080

Stubljar Radivojević Irena, Jakopičeva
ulica 23, Ljubljana, priglasitveni list, opravi-
lna št. 26-2434/99. gnb-71195

Tahirović Esmir, Seča 92, Portorož - Po-
rtorose, priglasitveni list, opravilna št. 40-
1419/96, izdan dne 5. 8. 1996.
gnq-70855

Zupanc Drago, Studor 44, Srednja vas v
Bohinju, priglasitveni list, opravilna št. 44-
1359/95, izdan dne 1. 2. 1995.
gnx-71023

Zupančič Franci, Ulica Ivana Roba 40,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/2137-97, mat. št. 1091719, izdan
dne 15. 9. 1997. gnf-70891

Potne listine

Adamič Matjaž, Tomačevica 45/a, Ko-
men, maloobmejno prepustnico, št. AI
140934. gnr-71104

Balažek Marija, Velika Polana 53/a, Ve-
lika Polana, potni list, št. AA 388334, izdala
UE Lendava. gne-70942

Bevčič Mateja, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, potni list, št. BA 608288, izdala
UE Radovljica. gny-71072

Blatnik Mateja, Rimska cesta 16, Šmar-
je-SAP, potni list, št. BA 212938, izdala UE
Grosuplje. gne-71267

Bubanja Dejan, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, potni list, št. BA 749142. gnf-70916

Čoha Elizabeta, Žapuže 2/a, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 722098, izdala UE
Ajdovščina. gnh-70914

Dević Milivoj, Bilečanska ul. 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 455158, izdala UE
Ljubljana. gne-71117

Gagić Branka, Ulica 5. Prekomorske 18,
Ptuj, potni list, št. BA 434577. gnz-71071

Horvat Branko, Ul. Zlatke Karer 1, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list, št.
892947. gnl-71235
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Jelić Ana, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 680902, izdala
UE Ljubljana. gnp-71231

Juratovac Barbara, Smolenja vas 75,
Novo mesto, potni list, št. BA 752576.
gnq-71230

Kajfež Andrej, Delpinova 18, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 13288, izdala UE Nova
Gorica. gnx-70923

Kandrič Benjamin, Cvetkovci 72, Pod-
gorci, potni list, št. BA 961781, izdala UE
Ormož. gnm-71309

Kaver Damijan, Dunajska cesta 17, Lju-
bljana, potni list, št. BA 189775, izdala UE
Ljubljana. gno-70857

Klobčar Saša, Vidmarjeva 8, Novo mes-
to, potni list, št. BA 921831. gnl-71310

Kočar Aljaž, Andreja Bitenca 81, Ljublja-
na, potni list, št. CA 32150. gnd-71043

Kočar Irena, Andreja Bitenca 81, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 57265. gnf-71045

Kočar Jošt, Abramova ul. 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 627444, izdala UE Ljublja-
na. gnt-70927

Kočar Nika, Andreja Bitenca 81, Ljublja-
na, potni list, št. BA 591606. gng-71044

Kočar Tomaž, Andreja Bitenca 81, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 57264. gne-71046

Kordiš Ana, Šišenska cesta 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 77182, izdala UE Ljubljana.
gno-71282

Korže Franc, Rogaška cesta 7, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. AA 847707, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnz-71096

Kramer Lovro, Dobrovlje, Ulica Dobrava
35, Braslovče, potni list, št. AA 12767, iz-
dala UE Celje. gnm-70934

Kranjc Evelin, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 62159, izdala
UE Ljubljana. gnt-71227

Kristan Robert, Vače 16, Vače, potni list,
št. AA 838860. gnv-70850

Kristan Vida, Vače 16, Vače, potni list,
št. BA 419316. gnu-70851

Kukić Simona, Škapinova 12, Celje, po-
tni list, št. BA 836211. gnl-71185

Lapuh Janez, Cesta v zgornji Log 5, Lju-
bljana, potni list, št. AA 448985, izdala UE
Ljubljana. gnr-70854

Leskovar Špacapan Gabrijela, Pod Gra-
diščem 5/b, Maribor, potni list, št. AA
242404. gnh-71064

Likar Borut, Novo Polje cesta XI 7, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 44571, izdala UE
Ljubljana. gni-71138

Lović Elvir, Ul. Vena Pilona 10, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 502765.
gnn-71308

Lukan Andrej, Lancovo 30, Radovljica,
potni list, št. BA 65472. gnj-70912

Malnar Marko, Ob žici 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 772443, izdala UE Ljubljana.
gnz-71221

Marin Erika, Ob suhi 4, Ravne na Koro-
škem, potni list, št. BA 168214, izdala UE
Ravne na Koroškem. gng-70915

Markovič Borut, Mencingerjeva ulica 39,
Ljubljana, potni list, št. AA 244920, izdala
UE Ljubljana. gns-71228

Marković Rado, Polanškova 19, Ljublja-
na, potni list, št. P00010308. gne-71217

Mejak Sandi, Kolodvorska 5, Kočevje,
potni list, št. CA 4703, izdala UE Kočevje.
gnl-70935

Miklavčič Nataša, Proletarska 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 731159, izdala UE
Ljubljana. gno-70907

Moličaj Edin, Cesta dveh cesarjev
104/b, Ljubljana, potni list, št. BA 797274,
izdala UE Ljubljana. gng-71215

Mržek Pirjevec Vesna, Orlek 38/a, Se-
žana, potni list, št. BA 202142. gnu-71101

Petančič Marija, Savlje 40, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 480528, izdala UE Ljubljana.
gne-71167

Petančič Marjan, Savlje 40, Ljubljana,
potni list, št. BA 480527, izdala UE Ljublja-
na. gnd-71168

Pleterski Majda, Ljubljanska 80/a, Šma-
rje-SAP, potni list, št. AA 396822, izdala
UE Grosuplje. gnb-71095

Pogelšek Gregor, Kolomban 80, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 141413, izdala UE Koper. gnb-71295

Požin Marko, Puhova ul. 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 680857, izdala UE Ljublja-
na. gnb-71270

Pravica Bojan, Auf der Stelle 11/2, D
71067 Sindelfingen, potni list, št.
O00068620. gnd-71243

Prosen Zvonko, Rakulk 26, Žiri, potni
list, št. AA 892973. gnj-71237

Roj Boris, Kajuhova 11, Šoštanj, potni
list, št. BA 202715. gnm-71134

Samec Žarko, Škoflekova 9, Vojnik, pot-
ni list, št. P 00069048. gnp-71106

Serajnik Mišo, Vackova 5, Bohinjska Bi-
strica, potni list, št. AA 56674. gni-71313

Slanc Marjan, Srednjevaška 13, Škoflji-
ca, potni list, št. P00061471. gnr-70954

Slijepčević Jasna, Vrtna ulica 17, Notra-
nje Gorice, potni list, št. BA 827301, izdala
UE Ljubljana. gnv-71225

Steindl Helena, Kajakaška cesta 38/a,
Ljubljana, potni list, št. P00094346.
gnh-71289

Svetlin Boštjan, Dob, Cankarjeva ulica
6, Dob, potni list, št. AA 491420, izdala UE
Domžale. gng-71315

Šerbec Avguštin, Rožna dolina cesta
XV/9a, Ljubljana, potni list, št. AA 463619,
izdala UE Ljubljana. gnf-71141

Šere Peter, Vodiška cesta 72, Vodice,
potni list, št. BA 899535, izdala UE Ljublja-
na. gnl-71085

Škabar Milan, Novelo 23, Kostanjevica
na Krasu, potni list, št. BA 42653, izdala
UE Nova Gorica. gnr-71204

Škabar Milan, Novelo 23, Kostanjevica
na Krasu, maloobmejno prepustnico, št. AI
83861, izdala UE Nova Gorica. gns-71203

Šmitek Janez, Selo 60, Žirovnica, potni
list, št. AA 13036, izdala UE Jesenice.
gnw-71324

Vajd Ledinek Andrej, Ulica Janka Sernca
47, Maribor, potni list, št. CA 2674.
gnl-71060

Vajd Ledinek Barbara, Ulica Janka Sern-
ca 47, Maribor, potni list, št. BA 633564.
gnm-71059

Važić Željka, Novosadska 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 187072, izdala UE Ljublja-
na. gnt-71277

Vergles Milena Filomena, Kamniška ce-
sta 34, Maribor, potni list, št. AA 010938.
gni-71213

Videnšek Milan, Pod kostanji 20, Celje,
potni list, št. AA 750746. gnw-70874

Vihtelič Anita, Kneza Koclja 26, Ljublja-
na, potni list, št. AA 109817, izdala UE
Ljubljana. gne-71317

Xhafer Krasniqi, Vevška cesta 48, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 877121, izdala UE
Ljubljana. gns-71278

Zadravec Vesna, Mladinska 9, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 757644, izdala
UE Gornja Radgona. gnc-70919

Završnik Aleš, Novo polje c. II/5a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00062217. gnc-71119

Zdovc Radovan, Pohorska cesta 5, Zre-
če, potni list, št. BA 152565, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc-70869

Zorn Barbara, Prvačina 90, Prvačina,
maloobmejno prepustnico, št. AI 88408,
izdala UE Nova Gorica. gny-70922

Žilavec Jure, Turnovše 9, Vrhnika, potni
list, št. BA 880952. gnj-71162

Osebne izkaznice

Andoljšek Matej, Šmatevž 7/b, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 266947.
gnx-70948

Antonič Stanko, Strunjan 48, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 499144.
gnd-70918

Bah Pavla, Bistriška cesta 51, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 637579. gnt-71102

Bečka Zdravko, Ul. Majke Jugoviča 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 335475.
gnk-71011

Bejtić Suljo, Cesta v zgornji log 54, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 364917.
gnm-71009

Benko Franc, Gornji Slaveči 59, Kuzma,
osebno izkaznico, št. 528931. gnc-71094

Bežan Simona, Jana Baukarta 9, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 446968.
gnx-71298

Blažun Zvonimir, Ulica Mersijev 11, Ro-
gatec, osebno izkaznico, št. 551718.
gnj-70937

Centa Ajda, Štularjeva 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 408405. gnk-71286
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Čikutović Erika, Ljubljanska 102, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 388361.
gny-71222

Čuk Alenka, Dutovlje 103, Dutovlje, ose-
bno izkaznico, št. 122448. gnj-71062

Deu Magdalena, Mokrška 49/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 534741.
gnw-70924

Dolenc Borut, Kavčičeva 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 276396. gnu-71301

Dornik Danica, Šlandrova 25, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 790219. gnx-71048

Drganec Matilda, Moškričeva 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 96759.
gnr-71029

Drnovšek Nataša, Kešetovo 127A, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 916661.
gnd-70893

Foder Maja, Sv. Duh 134, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 29434. gnn-71233

Gagić Branka, Ulica 5. Prekomorske 18,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 974065.
gnb-71070

Gladek Herman, Železničarska cesta 19,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 51952.
gnx-71073

Gregorič Emil, Tomažičev trg 9, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 147632.
gnd-70943

Gregorš Polona, Zg. Gameljne 23, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
161337. gnw-71174

Grilec Rok, Pot na Fužine 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 964046. gnq-71030

Grosek Lilijana, Začret 28/a, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 243384. gnk-70936

Hegler Katarina, Gradež 34, Turjak, ose-
bno izkaznico, št. 22939. gnc-71219

Horvat Jožefa, Dvorjane 20, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. ¸725680.
gne-71067

Jager Marjeta, Hranilniška ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 477828.
gny-71272

Jakofčič Adam, Koširjeva cesta 3, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 917596.
gnz-71171

Jakofčič Blatnik Žiga, Koširjeva cesta 3,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 917582.
gny-71172

Jakofčič Katarina, Koširjeva cesta 3,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 585104.
gnb-71170

Kamenšek Ivan, Breg 54, Majšperk, ose-
bno izkaznico, št. 331059. gnz-71321

Kerpič Ivanka, Marje Boršnikova 5, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 271720.
gnw-71124

Kijevčanin Dalida, Runkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 318954. gnj-71012

Klobasa Slavko, Ul. svobode 17, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 542953.
gnu-71201

Kolenko Aleš, Pionirska 52, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 171527. gnc-70844

Kos Franc, Gabrje 6, Dobova, osebno
izkaznico, št. 792364. gny-71322

Košir Lucija, Pot na Rovt 2, Žiri, osebno
izkaznico, št. 737246. gnw-71149

Kovač Matjaž, Pleteršnikova 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 841555.
gnj-71241

Kovšca Matej, Goriška cesta 34, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 440341.
gnj-71312

Krajnc Damjan, Ruska ulica 17, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 929288.
gnk-71111

Krajnc Dragica, Bezenska pot 31, Ruše,
osebno izkaznico, št. 508890. gni-70938

Kramar Ema, Melikova 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 60135. gni-70888

Kranjc Andrej, Kamnogoriška 55, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 179012.
gnw-71299

Krmelj Katja, Milčinskega 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 350996. gnv-71300

Kukić Simona, Škapinova 12, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 25405. gnm-71184

Kumanović Erika, Bolniška 13, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 101702.
gne-70917

Lampič Andrej, Ul. borcev za severno
mejo 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
352416. gnq-70930

Lednik Vanja, Arja vas 51/b, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 483468. gnn-70933

Leskovšek Stanislav, Rateče 111, Rate-
če-Planica, osebno izkaznico, št. 873992.
gnq-71330

Leskovšek Viktor Anton, Zvonarska 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281293.
gny-70847

Lopert Jasmina, Sotina 19, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 291647. gnf-71091

Lovrenko Slavko, Zabovci 96/a, Marko-
vci, osebno izkaznico, št. 319015.
gnv-71200

Malek Anton, Hajdoše 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 413921. gny-71097

Matek Jaka, Forme 30, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 404378. gnw-70849

Mesić Milan, Rajndol 7, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 683541. gny-71297

Mešanović Alma, Vodnikova 2, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 788891.
gnu-71176

Mihelčič Zupan Alenka, Kebetova 11,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 442237.
gnf-70841

Mlinarič Marija, Turšinci 70, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 207575. gnw-71199

Močnik Damjan, Buč 10, Laze v Tuhinju,
osebno izkaznico, št. 213861. gno-71232

Mohorko Dominik, Prekmurska ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 657018.
gnf-70941

Moljk Lado, Kolodvorska 2, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 633032. gnu-70901

Nemac Anton, Puče 68, Šmarje, oseb-
no izkaznico, št. 706310. gnt-71202

Novaković Dušan, Gorkega 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 158430. gnn-71208

Omerzel Simona, Trubarjeva 12, Krško,
osebno izkaznico, št. 908476. gnp-70931

Pajkanović Dragan, Palmejeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 186455.
gno-71082

Peršin Aljoša, Komenskega ulica 20, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 47318.
gnh-71164

Peternel Gregor, Dolenja Dobrava 10,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 327243.
gny-71197

Petrić Nina, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 772041.
gnb-71320

Podlesnik Ljudmila, Morje 54/a, Fram,
osebno izkaznico, št. 770819. gnf-71066

Polak Drago, Žlebe 29, Medvode, ose-
bno izkaznico, št. 431285. gnn-71033

Polavder Karol, Pongrac 5/c, Griže, ose-
bno izkaznico, št. 688270. gnn-71283

Primc Bojan, Dobravica 21, Ig, osebno
izkaznico, št. 766482. gnl-71110

Prinčič Boris, Kozana 42, Dobrovo v Br-
dih, osebno izkaznico, št. 680097.
gnp-71306

Rajnar Andrej, Bakovci, Partizanska 44,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
828709. gno-71307

Rajterič Mateja, Kamniška cesta 69, Vo-
dice, osebno izkaznico, št. 177799.
gnd-71268

Repas Andreja, Sp. Dolič 14, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 326780. gnu-71326

Repič Mitja, Kamniška 48, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 320788. gnk-71236

Slanc Marjan, Srednjevaška 13, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 136626.
gns-70953

Slivnik Štrumbl Milana, Prešernova 43,
Bled, osebno izkaznico, št. 42216.
gnz-71025

Starc Aleksander, Ul. Mirka Pirca 7, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 620916.
gns-71328

Starkl Frančiška, Aleševčeva 31, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 599901.
gnt-70856

Steban Vida, Cesta zmage 14, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 18489.
gnr-70929

Steindl Helena, Kajakaška cesta 38/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 986461.
gng-71290

Svetelj Zvonko, Srednja vas pri Šenčurju
97, Šenčur, osebno izkaznico, št. 726088.
gnd-71068

Šeruga Sodec Milan, Pobrežje 136, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
152568. gnb-71220

Štrancar Zora, Pod jezom 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 711606. gnz-70921

Švigelj Alojz, Bertoncljeva 4, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 459877. gnf-71166

Vertačnik Majda, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 572058.
gnz-70946
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Vidgaj Veronika, Na jami 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 168314. gnv-71150

Vodopivec Desanka, Vodnikova 40, Do-
rnberk, osebno izkaznico, št. 659472.
gnb-70920

Vraničar Franci, Slamna vas 20, Metlika,
osebno izkaznico, št. 686916. gno-71107

Vuk Marijana, Turjaško naselje 2, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 409790.
gnq-70955

Wahl Maja Tanja, Gorkičeva 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 486999.
gnw-71274

Zajec Mojca, Okrog 13, Laze v Tuhinju,
osebno izkaznico, št. 589821. gnj-71212

Zdolšek Oswald, Vorančeva ulica 29,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 607475.
gnd-70868

Zemljič Tomaž, Morje 158, Fram, oseb-
no izkaznico, št. 923697. gnv-71325

Zupanc Angela, Padež 13, Laško, oseb-
no izkaznico, št. 553621. gnh-71214

Žakelj Andreja, Levstikov trg 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 615696.
gnp-71081

Žibert Aljoša, Gradišče 10, Laze v Tuhi-
nju, osebno izkaznico, št. 959828.
gnb-70895

Žibert Tomislav, Bizjakova ulica 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923571.
gnn-71183

Žmauc Darja, Dunajska 369, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 192373. gnx-71223

Žun Igor, Potrčeva 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 433965. gnz-71121

Vozniška dovoljenja

Barat Janez, Pečarovci 127, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 20774.
gnz-71246

Bavec Saša, Mekinčeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887855, reg. št. 171701, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-71196

Belak Mihela, Kraigherjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 985655, reg. št.
36064. gno-71207

Besednjak David, Sveto 1/b, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17736, izdala UE Sežana. gnb-70870

Birk Simon, Zgornja Javoršica 2, Morav-
če, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1195009, reg. št. 32405, izdala UE Dom-
žale. gnh-71014

Bizjak Marjeta, Ručigajeva 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307807,
reg. št. 50500. gnn-71037

Blagonja Bojan, Šmarje 48/f, Branik, vo-
zniško dovoljenje, št. S 1067343, izdala
UE Ajdovščina. gnn-71108

Blatnik Denis, Koširjeva cesta 3, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21613, izdala UE Škofja Loka.
gnx-71173

Bojković Denis, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073715, reg. št. 106459, izdala UE Mari-
bor. m-2140

Bolarič Tjaša, Bodonci 151, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 9570.
gnd-71143

Bole Tomaž, Šišenska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850621, reg. št. 145155, izdala UE Ljub-
ljana. gni-71013

Bonutti Henrik Marij, Podmark 4, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 12153, izdala UE Nova Go-
rica. gnh-71264

Brajnik Črt, Kozlovičeva ulica 7, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 42524, izdala UE Koper.
gnc-71294

Brzović Gognjavec Filip Dejan, Kvedro-
va cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 700362, reg. št. 28181,
izdala UE Ljubljana. gns-70903

Bulatović Damjana, Opekarniška 126,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 630345,
reg. št. 29613. gno-71186

Burgar Irena, Zbilje 8/m, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1097084,
reg. št. 213902, izdala UE Ljubljana.
gnv-71050

Caglič Iztok, Šprajčeva 5, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411178,
izdala UE Žalec. gni-71188

Celestina Urška, Videm 27, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844520, reg. št. 74237, izdala UE Ljublja-
na. gnr-71079

Cestnik Blaž, Taborje 8, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8495,
izdala UE Laško. gns-71178

Čarman Miroslav, Tržaška cesta 133,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 246463, reg. št. 35707, izdala UE
Ljubljana. gnl-71210

Čejvanovič Jasmin, Zg. otok 9/a, Rado-
vljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1448898, reg. št. 15339. gnh-70889

Čendak Jan, Kogojeva 8, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11639. gnl-71035

Češek Metod, Rove 5/b, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392758, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-70853

Čoha Elizabeta, Žapuže 2/a, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
831295, reg. št. 11119, izdala UE Ajdovš-
čina. gni-70913

Davorc Poglai, Loka 5, Dobrna, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1421374, reg. št.
47540. gnr-71179

Dornik Danica, Šlandrova 25, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699021, reg. št. 8543, izdala UE Domža-
le. gny-71047

Franjga Peter, Ul. OF 8, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1257983,
reg. št. 9865, izdala UE Trebnje.
gnv-71279

Franken Gregor, Rožna dolina cesta
VII/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1014767, reg. št. 163751.
gne-71292

Fras Lidija, Vranji vrh 25/a, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160442, reg. št. 1611. m-2123

Frelih Andreja, Zali log 5, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21764, izdala UE Škofja Loka. gne-71092

Gorše Robert, Rodica, Miševa ulica 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1551872, reg. št. 35290, izdala UE
Domžale. gnm-71284

Grdadolnik Marija, Verd, Brigadirska ce-
sta 13, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14200, izdala UE Vrhnika.
gno-71332

Hasanić Nihad, Beblerjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524922, reg. št. 246670, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-71281

Horvat Miha, Tomšičeva ul. 2, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16733, izdala UE Lendava. gnh-71189

Hrvatin Tjaša, Ladjedelniška reber 10,
Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13557, izdala UE Piran.
gny-71147

Huber Ivan, Rošnja 27/a, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 99642, reg.
št. 93967, izdala UE Maribor. m-2132

Hudorovac Željko, Rosalnice 84, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383972, reg. št. 5686, izdala UE Metlika.
gnp-70881

Hvala Dušan, Na gmajni 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245671, reg. št. 703, izdala UE Ljubljana.
gnq-71180

Ivanković Dragan, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 28895, izdala UE Škofja Loka.
gnf-71191

Ivartnik Janez, Kotlje 5, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 16518,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnk-70865

Ivezić Oliver, Drevored 1. maja 6, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9802, izdala UE Izola. gnk-71161

Jager Marjeta, Hranilniška ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
437925, reg. št. 7295, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnz-71271

Jagodič Jolanda, Bušeča vas 1, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8907, izdala UE Brežice. gnh-70939

Jakofčič Katarina, Koširjeva cesta 3,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23007, izdala UE Škofja Loka.
gnu-71126

Jakončič Tibor, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, reg. št. 35748, izdala UE Nova Gori-
ca. gnk-71136

Jamšek Marta, Zg. bela 71, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
524334, reg. št. 12427, izdala UE Kranj.
gnm-70863
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Jamšek Stanislav, Ivana Suliča 2/b, Še-
mpeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 14708, izdala UE Nova
Gorica. gne-71142

Janša Mitja, Rimska ul. 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 43831,
izdala UE Ptuj. gnu-71251

Jones Srečko, Seča 104, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5844, izdala UE Piran. gnk-70886

Jurgec Branislav, Partizanska 2, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13393, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-70864

Juriševič Nataša, Stjenkova 15, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
7244, izdala UE Koper. gnp-71031

Kaiser Nina, Klemenova ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076210, reg. št. 211347, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-70906

Kandrič Benjamin, Cvetkovci 72, Pod-
gorci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 7494, izdala UE Ormož. gne-71242

Kaučič Branko, Svečane 21/a, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1471571, reg. št. 13171, izdala UE Pes-
nica. m-2129

Kmetec Danijel, Borova vas 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1290261, reg. št. 102257, izdala UE Mari-
bor. m-2145

Koglot Andrej, Krožna cesta 10, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGHF, št. 40854, izdala UE Nova Gorica.
gnm-71084

Kokalj Marija, Zapuže 27/a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 869575, reg. št. 65020. gnw-71024

Kolar Slavko, Završe pri Grobelnem 13,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 9637, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-70866

Kolenko Aleš, Pionirska 52, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14075, iz-
dala UE Vrhnika. gnb-70845

Koljančič Ljubo, Cesta II. grupe odredov
78/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 411508, reg. št. 123183,
izdala UE Ljubljana. gng-71090

Kosi Peter, Hujbar 10, Ivanjkovci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10462, izdala UE Ljutomer. gnq-71155

Košir Lucija, Pot na Rovt 2, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23451,
izdala UE Škofja Loka. gnx-71148

Košljar Barbara, Trška gora 43/a, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem CPP, št.
2303, izdala UE Novo mesto. gnt-71152

Košnik Janez, Dvorje 34, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 806549, reg. št. 32719, izdala UE
Kranj. gnc-70894

Kovačič Ivan, Engelsova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914471, reg. št. 10347, izdala UE Mari-
bor. m-2155

Kraigher Jelka, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

890180, reg. št. 72660, izdala UE Ljublja-
na. gnc-71319

Krajnc Dragica, Bezenska pot 31, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
587126, reg. št. 4850, izdala UE Ruše.
m-2119

Krampač Jožica, Kopriva 1, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4890, izdala UE Ljutomer. gne-71017

Krapež Tomaž, Rožna dolina cesta II/36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 465208, reg. št. 11515, izdala UE
Ljubljana. gnt-71177

Krepek Simona, Podlož 36, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
za moped, reg. št. 40335, izdala UE Ptuj.
gnn-71158

Krtelj Emil, Vanganelska 83, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
13472, izdala UE Koper. gnv-70900

Kržič Andraž, Miklošičeva cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487463, reg. št. 243881, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-71083

Kukovica Marija, Polje, Cesta XXXVI/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 810472, reg. št. 95129, izdala UE
Ljubljana. gne-71042

Kuldija Mustafa, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685519, reg. št. 54801, izdala UE Ljublja-
na. gnv-71250

Kure Andrej, Grm 8/a, Gradac, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1292581,
reg. št. 5115, izdala UE Metlika. gnj-71137

Kurtanjek Luka, Študentovska 3, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1269300, reg. št. 11524, izdala UE Idrija.
gnn-71058

Lapuh Janez, Cesta v zgornji Log 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041715, reg. št. 161077, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-70843

Lep Peter, Srednje 10/a, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1277874, reg. št. 105948. m-2130

Likar Borut, Novo Polje cesta XI 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
999821, reg. št. 21262, izdala UE Ljublja-
na. gnh-71139

Ljutić Hasan, Rožna dolina, Cesta II/3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 412058, reg. št. 115623, izdala UE
Ljubljana. gnv-70875

Maher Branislav, Pod gradom 20, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 2763, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnt-71327

Majhen Branko, Gradišča 21, Cirkula-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 20901, izdala UE Ptuj. gnm-70884

Maljavac Bojan, Novokračine 6, Jelša-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1269655, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-70945

Marinčič Janez, Žabnica 11, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234649, reg. št. 223658, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-70908

Markovič Simon, Zagrad 22, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št.
38769, izdala UE Novo mesto. gnn-71262

Matek Jaka, Forme 30, Škofja Loka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21394,
izdala UE Škofja Loka. gnx-70848

Medved Miran, Podgorci 87, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11396, izdala UE Ormož. gnd-71318

Mesić Milan, Rajndol 7, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11041, izdala UE Koper. gnz-71296

Meznarič Jelka, Sakušak 16/a, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30220, izdala UE Ptuj. gng-70890

Mitrovič Nada, Valjevska 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 371145,
reg. št. 19183, izdala UE Maribor. m-2150

Možina Bojan, Slavka Osterca 8, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1161762, reg. št. 11487, izdala UE Ljuto-
mer. gnw-71249

Murić Elvira, Zapuže 13, Begunje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1536951, reg. št. 28326. gny-70897

Murovec Mitja, Gregorčičeva 15/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št.
39339. gng-71015

Mustafić Ramiz, Jenkova cesta 11, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
152285, reg. št. 13945, izdala UE Vele-
nje. gnt-70877

Nikolić Djordje, Ul. Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 321106, reg. št. 90388, izdala
UE Ljubljana. gnd-71218

Oblak Darja, Selca 111, Selca, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19188,
izdala UE Škofja Loka. gnv-71125

Onič Janko, Orožnova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 369838,
reg. št. 11526. m-2118

Ožek Marija, Ljubljanska 54, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 505373, reg. št.
20660. gnj-71187

Paderčič Tone, Drolčevo naselje 28,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
272584, reg. št. 26089, izdala UE Kranj.
gnv-70879

Paveo Miran, Kungota pri Ptuju 146, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 17155, izdala UE Ptuj. gnx-71248

Pavlič Klemen, Suhadole 61/g, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFG, št. S
1267828, reg. št. 20419, izdala UE Kam-
nik. gnf-71116

Pečar Patricija, Dolenja vas 126, Prebo-
ld, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1242226, izdala UE Žalec. gng-70940

Penko Andrej, Šmihel 19, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13535, izda-
la UE Postojna. gnp-71206

Perhaj Barbara, Ulica Polonce Čude 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1103104, reg. št. 212543, izdala UE
Ljubljana. gnk-71086
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Perkovič Silvester, Kodrenci 17, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. AB-
GCHE, št. S 1078982, reg. št. 9314.
m-2149

Peršin Aljoša, Komenskega ulica 20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971900, reg. št. 135588, izdala UE Ljub-
ljana. gni-71163

Piciga Marino, Kampel 6, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št.
2504, izdala UE Koper. gnm-71234

Pirš Matjaž, Kristan vrh 51, Podplat, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, št. 17483, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnq-71055

Pivk Ivan, Zadlog 10, Črni vrh nad Idrijo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
302913, reg. št. 900, izdala UE Idrija.
gnc-71069

Plankar Grgurevič Tanja, Lamutova ulica
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1213441, reg. št. 110723,
izdala UE Ljubljana. gni-71192

Plaznik Jožica, Letuš 13, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
402902, izdala UE Žalec. gnq-71105

Poglajen Zoran, Maistrova ulica 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403704, izdala UE Litija. gnt-70952

Polignone Klavdija, Nikova ul. 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
989256, reg. št. 18144, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. m-2153

Poljanec Katarina, Kolodvorska 18,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
57280, reg. št. 12859. gnj-70887

Potočnik Nina, Laporska cesta 11, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17134. gnf-71041

Pozeb Tone, Dobrava 25, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13073.
gnu-71151

Primc Bojan, Dobravica 21, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1166325,
reg. št. 98158, izdala UE Ljubljana.
gnm-71109

Purgaj Darinka, Porabska ul. 2, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10232, izdala UE Gornja Radgona.
gny-71247

Pušnik Denis, Podgorje 12, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
10540, izdala UE Gornja Radgona.
gnb-71145

Rabič Boris, Šentovec 15, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10308. gnf-71266

Rajterič Mateja, Kamniška cesta 69, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371291, reg. št. 235587, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-71269

Rizmal Bojan, Breg 87, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 674706,
izdala UE Žalec. gnu-71076

Rizmal Marjan, Breg 87, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1400387, izdala UE Žalec. gnv-71075

Rojc Peter, Cesta 49, Ajdovščina, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1305832,
reg. št. 13963, izdala UE Ajdovščina.
gnk-71311

Rupar Mitja, Zavratec 10, Studenec, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1456723, reg. št. 11101. gno-70932

Sega Martin, Kunaverjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433171, reg. št. 236819, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-71329

Slijepčević Jasna, Vrtna ulica 17, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190226, reg. št. 219542, izdala UE
Ljubljana. gnu-71226

Steindl Helena, Kajakaška cesta 38/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848808, reg. št. 68379, izdala UE
Ljubljana. gni-71288

Stojanović Dragoljub, Slomškova ulica
27, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 691019, reg. št. 2874,
izdala UE Ajdovščina. gnh-71314

Šalamun Milan, Valvasorjeva 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
304096, reg. št. 63161, izdala UE Mari-
bor. m-2110

Šauperl Iztok, Mestni vrh 93/a, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 39742,
izdala UE Ptuj. gnl-70885

Šinigoj Leon, Tabor 64/a, Dornberk, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 38074, izdala
UE Nova Gorica. gnn-70883

Škabar Andi, Miren 82, Miren, vozniško
dovoljenje, reg. št. 27752, izdala UE Nova
Gorica. gnr-71154

Šterkelj Milan, Kotlje 19, Kotlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15281,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnn-71258

Štraus Vinko, Zavrh 14, Dobrna, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEDFGH, št. 1722.
gni-71113

Šuklje Jožef, Bereča vas 17, Suhor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
619292, izdala UE Metlika. gnk-71261

Švener Jožica, Topolšica 112/b, Topol-
šica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946728, reg. št. 4909, izdala UE Velenje.
gnj-71112

Švigelj Alojz, Bertoncljeva 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 50949,
reg. št. 11143, izdala UE Kranj. gng-71165

Ternovšek Rudolf, Stopno 17, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13400, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-70876

Tertinek Marija, Sv. Primož nad Muto
13, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5498, izdala UE Radlje. gnp-71181

Tisak Marjeta, Trg Rivoli 3, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51239, reg.
št. 615. gnw-70949

Tisel Patricia, Regentova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127107, reg. št. 111295, izdala UE Mari-
bor. m-2133

Tišler Mateja, Čadovlje pri Tržiču 9, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10433, izdala UE Tržič. gnc-71169

Turk Elis, Arbajterjeva 7, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42848.
gnj-71287

Vehar Nataša, H. Freyerja 1, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 1521764,
reg. št. 10225, izdala UE Idrija. gnw-71099

Velepec Marjeta, Steletova cesta 3, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17989, izdala UE Kamnik. gnt-70902

Vene Anton, Dol. Skopice 29, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
15272, izdala UE Brežice. gny-71122

Vetrih Ivan, Zgornji Porčič 82, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1125988, reg. št. 6850.
m-2113

Vidmar Mojca, Jakčeva cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064947, reg. št. 75938, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-71194

Vodišek Ana, Naselje Aleša Kaple 6/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5660, izdala UE Hrastnik.
gny-70872

Zupančič Andraž, Ig 182, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1234404, reg.
št. 223470, izdala UE Ljubljana.
gnx-71123

Žandar Stanislav, Maroltova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734174, reg. št. 136181, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-71285

Žibert Tomislav, Bizjakova ulica 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1056169, reg. št. 12372, izdala UE
Ljubljana. gno-71182

Zavarovalne police

Arh Helena, Novljanska cesta 2, Pred-
dvor, zavarovalno polico, št. 783942, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d.. gng-71040

Blažič Milan, Loka 1, Fram, zavarovalno
polico, št. 310137, izdala zavarovalnica Slo-
venica, d.d., Filiala Maribor. m-2106

Cebek Tanja, Vrtna ulica 4, Lenart v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
57858, izdala zavarovalnica Slovenica, d.d.
m-2121

Češnovar Matej, Novo Polje cesta IX/14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 412365,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-71276

Čizman Branko, Koprska 2, Portorož -
Portorose, zavarovalno polico, št. AO
889705. gnp-70956

Grilc Anton, Gorenjskega odreda 4, Kra-
nj, zavarovalno polico, št. 826615, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-71156

Kos Srečko, Trdinova 8, Črnomelj, zava-
rovalno polico, št. 0785474, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnw-70899

Lampič Andrej, Ulica borcev za severno
mejo 68, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
784789, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnc-70944

Lapajne Maja, Gradišče 31, Ajdovščina,
zavarovalno polico, št. 00101425041, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnf-71316
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Lipovšek Gorazd, Na Lipico 4, Šentjur,
zavarovalno polico, št. 380655, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnl-71260

Malčevski Mitko, Hladnilniška pot 28,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101434216, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gno-71057

Milenkov Blaže, Grajska ulica 13, Bohi-
njska Bistrica, zavarovalno polico, št.
777845, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnm-70859

Možek Marija, Kamnik pod Krimom 42,
Preserje, zavarovalno polico, št. 699920,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-71074

Oblak Juh Milena, Lepa cesta 17, Por-
torož - Portorose, zavarovalno polico, št.
0952962. gnr-71229

Radojević Milica, Saveljska cesta 109,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 807561,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-71118

Sedej Nataša, Dašnica 92, Železniki, za-
varovalno polico, št. AO 390777 in AK
124315, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-71022

Šantl Alenka, Mariborska 57, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 283605, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-2154

Terra Medium d.o.o., Zaloška 98, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101432705
in zeleno karto 341627, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gnj-71216

Spričevala

Alt Tanja, Novi log 19/b, Hrastnik, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Trbovlje, izdano leta 1992. gnh-71039

Boštjančič Peter, Podgrad 3/j, Podgrad,
spričevalo II. gimnazije Koper. gnq-71255

Bukovec Aleksandra, Cesta Proletarskih
brigad 63, Maribor, spričevalo 2. letnika
frizerske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-2107

Capparotto Lara, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za ob-
likovanje in fotografijo v Ljubljani leto izdaje
1984. gnt-71027

Cebe Zorica, Rošpoh 135/c, Kamnica,
spričevalo o končani OŠ Janko Glazar Ruše,
izdano leta 1978/79. m-2108

Čebela Magdalena, Laze pri Vačah 2,
Litija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šole za
prodajalce, izdano leta 1976, 1977 in
1978, izdano na ime Vegant Magda.
gnk-71061

Dolenc Gregor, Lackova 14, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1996. m-2131

Dolenc Mateja, Mostečna 4/a, Makole,
spričevalo 3. in 4. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1994, 1995. m-2122

Farič Jože, Prušnikova 16, Maribor, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Gradbene tehniške
šole Maribor, izdano leta 1971, 1972.
m-2124

Golob Andreja, Ob suhi 16, Ravne na
Koroškem, spričevalo 4. letnika Ekonom-
ske šole. gno-70957

Gros Darinka, Sejmišče 4, Mislinja, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika Ekonomske šole
Slovenj Gradec. gnr-70958

Haber Miloš, Ob suhi 39, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 3. in 4. letnika SŠTPO -
smer strojni tehnik, izdano leta 1986 in
1990. gnm-71034

Herga Andreja, Kovaška cesta 113, Lo-
vrenc na Pohorju, indeks, št. 04023517,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
m-2105

Hoj Vladka, Kidričeva 5, Ruše, zaključ-
no spričevalo Srednje trgovske in aranžer-
ske šole Maribor, izdano leta 1992.
m-2148

Horvat Marta, Malečnik, Ruperče 43,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje agroživilske šole Maribor, izdano leta
1986. m-2117

Hrušovar Saška, Škofja vas 5, Škofja
vas, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijsko
vrtnarske šole v Celju. gnd-71018

Jovanović Aleksandar, Bilečanska ulica
4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boži-
dar Jakac, izdano leta 1998. gnm-70909

Kobetič Špela, Na jasi 10, Kamnik, in-
deks, št. 22041770, izdala Fakulteta za
šport. gnx-71323

Koblar Barbara, Kočna 21/a, Blejska
Dobrava, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika SEVAŠ Kranj.
gno-71032

Kosi Danica, Fakinova ulica 16, Zagorje
ob Savi, maturitetno spričevalo Srednje gra-
dbene šole, geodetski odsek, izdano leta
1977, izdano na ime Vevar Danica.
gnz-70846

Kralj Alojz, Boršt 4, Metlika, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976.
gng-71065

Ladavac Marina, Hrušica 50, Podgrad,
spričevalo o končani OŠ Antona Ukmarja
Koper, izdano leta 1994. gno-71157

Lukas David, Janežičeva ulica 23, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gni-71038

Malešič Franc, Radoviči 1, Metlika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠTUZ Boris Ki-
drič Novo mesto, izdano leta 1984.
gnq-71130

Markovič Martina, Kostanjevec 40, Zgo-
rnja Ložnica, spričevalo 2. letnika Šole za
gospodinjske storitve v Zrečah, izdano leta
1998/99. m-2111

Markovič Tanja, Polena 18, Mežica, in-
deks, izdala Srednja kovinarska šola Ravne
na Koroškem. gns-71153

Meh Jože, Sv. Primož 33, Muta, spriče-
valo Brezno Podvelka, št. 3/62, 50/1966,
izdano leta 1971. gnm-71209

Moškon Marta, Križi 24, Koprivnica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu SŠ - zdravstve-
na usmeritev Novo mesto. gnp-71131

Novosel Jadran, Stari trg 15, Slovenj
Gradec, indeks, št. 26102854, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnj-71087

Oder Janja, Gozdarska cesta 153, Misli-
nja, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole Muta, izdano leta 1996/97.
gnq-70905

Oeser Petra, Ulica Olge Mohorjeve 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnz-70896

Pajič Jasna, Okrogarjeva 5, Celje, spri-
čevalo 2. letnika, program PP, izdano leta
2000/2001. gnu-70951

Papić Snježana, Kraljeviča Marka 3, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Srednje promet-
ne šole Maribor, izdano leta 1996. m-2152

Pirš Silva, Bazoviška ulica 7, Kamnik,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Rudo-
lfa Maistra v Kamniku, izdano leta 1990/91,
1991/92, 1992/93 in 1993/94.
gni-71063

Plahuta Rok, Korte 138, Izola - Isola,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Vojke
Šmuc Izola, št. 1/285. gnz-71021

Podrekar Tatjana, Triglavska 52, Mojst-
rana, spričevalo 3. letnika Šole za blagovni
promet Kranj, izdano leta 1981/82, izdano
na ime Šprager Tatjana. gns-71028

Pristavec Ivana, Vita Kraigherja 8, Mari-
bor, spričevalo 2., 3. in 4. letnika I. gimna-
zije Maribor, izdano leta 1998, 1999 in
2000. m-2146

Puklič Borut, Kidričeva 7/c, Maribor, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Maribor,
izdano leta 1998/99. m-2127

Rahmanović Damir, Verd 73, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ PMD Jarše, izda-
no leta 1992. gnr-70904

Sauer Sabina, Kicar 124, Ptuj, spričeva-
lo o končani OŠ Dornava. gnk-70861

Sokač Dragutin, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Vajenske
šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1963.
gnl-71010

Stančič Branko, Ferkova ulica 8, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Gredbe-
ne šole Maribor, izdano leta 1977. m-2109

Škerl Petra, Einspielerjeva ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje agroživi-
lske šole, izdano leta 1987/88, izdano na
ime Jurman Petra. gnk-70911

Šket Borut, Limbuška cesta 48, Limbuš,
spričevalo 1. in 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole -
gradbeni tehnik, izdano leta 1990, 1991 in
1995. m-2128

Štangelj Srečko, Ul. 21. oktobra 17/b,
Črnomelj, zaključno spričevalo Ekonomske
komercialne šole, izdano leta 1975.
gng-71140

Trs Franc, Zg. voličina 89/f, Voličina,
spričevalo 8. razreda OŠ, izdala Delavska
univerza Maribor, izdano leta 1972.
m-2115

Turkl Eva, Panonska 8, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 1994. m-2135

Udovč Ksenja, Slavka Gruma 50, Novo
mesto, zaključno spričevalo Kmetijske šole
Novo mesto. gnl-71160

Umek Simon, Levec 85, Petrovče, za-
ključno spričevalo SŠCT Celje, izdano leta
1995. m-2139
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Urnaut Karmen, Pod gozdom 25, Bohi-
njska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu PTT srednja šola Ljubljana - v stopnja.
gnn-71133

Vincek Petra, Pivola 48/d, Hoče, inde-
ks, št. 61070514, izdala Pedagoška fakul-
teta Maribor. m-2147

Vodopivec Aleksander, Potok 19, Dorn-
berk, spričevalo 1. letnika Poslovodske fi-
nančne in trgovinske dejavnosti - smer pro-
dajalec, izdano leta 1991. gnf-71016

Vuta Sonja, Bezena 47, Ruše, maturitet-
no spričevalo Pedagoške gimnazije, izdano
leta 1972. m-2144

Zahirović Alma, Kolenov Graben 2, Ra-
deče, indeks, št. 81579398, izdalča Eko-
nomska fakulteta v Mariboru. gnt-70852

Zalar Monika, Činžat 39, Fala, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1991 in 1992. m-2134

Zobovič Zoran, Prvomajska 31, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Ma-
ribor - strojni tehnik, izdano leta 1997.
m-2141

Ostali preklici

ALPINA Tovarna obutve, d.d., Žiri, Stro-
jarska ulica 2, Žiri, licenco št. 0000286/21,
za vozilo Iveco Eurocargo 100 E 18 z reg.
oznako KR 41-47R, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije dne 1. 12. 1997.
gnv-70925

ARCONT d.d., Ljutomerska c. 29, Gor-
nja Radgona, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1037738.
gnp-71331

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, bila-
terarni dovolilnici za prevoz po Italiji, št.
016468, oznaka dovolilnice 380/02, da-
tum prejema 1. 6. 2001, dok. prejema
0102800, in št. 024854, oznaka dovolilni-
ce 380/02, datum prejema 23. 6. 2001,
dok. prejema 0103147, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije. gnn-70862

Batistič Nejc, Vrtojba, Ulica 9. septemb-
ra 107, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 25006181, izdala Fakulteta za arhitek-
turo. gnt-71052

Beber Dušan, Podbrezje 76, Naklo, de-
lovno knjižico. gnq-70880

Borovnjak Anton, Skakovci 39, Canko-
va, delovno knjižico, reg. št. 43782, ser. št.
309587, izdala UE Murska Sobota.
gnz-71146

Breznik Boštjan, Jurovska 2, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico, št. 14603,
ser. št. 0425437, izdala UE Lenart.
m-2156

Bunta Teodor, Kamniška 31, Maribor,
delovno knjižico št. 4053, izdana leta 1994
v Mariboru. m-2114

Cafnik Katarina, Knafelčeva 13/b, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 81569104.
m-2142

Capparotto Lara, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-71026

Ekič Sanel, Pri Jezu 8, Maribor, študen-
tsko izkaznico, št. 93466979. m-2116

Fabjan Alenka, Stražnji vh 1, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. 0112291, reg. št.
11418, izdala UE Črnomelj 25. 9. 1987.
gns-71078

Gašperin Alenka, Begunje 53, Begunje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
19347086, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-71198

Gole Bojan, Srednja vas 9, Semič, delo-
vno knjižico, ser. št. A 337553, reg. št.
1480, izdala UE Črnomelj 11. 10. 1995.
gns-71103

Golob Alen, Pomjan 15, Šmarje, štude-
ntsko izkaznico, št. 81560790. m-2126

Gros Aleksander, Vena Pilona 16, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gnk-71036

Hebar Afrodita, Poljanska cesta 54, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št.
42216394, izdala Akademija za likovno
umetnost. gns-71303

Hostnik Tomaž, Grajena 72, Ptuj, voja-
ško knjižico, št. BE 080813, izdana 23. 5.
1988. gns-71253

Hrastnik Požgan Darija, Streliška 73, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-2125

Idrizi Ebazer, Trg prekomorskih brigad
6, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-71224

INTEREUROPA D.D., Vojkovo nabrežje
32, Koper-Intereuropa, licenco št.
0000375 z dne 17. 11. 1997 za vlečno
vozilo Renault AE 385 TI, z reg. oznako KP
H1-941. gnx-71098

Jakob Sabina, Rakičan, Tomšičeva 24,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1034620.
gnc-71144

Jakončič Tibor, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, potrdilo o opravljenem tačaju
za reševalca iz vode, št. 33/87, evidenčna
št. 788 z dne 17. 2. 2001. gnv-71275

Jakončič Tibor, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
22044830, izdala Fakulteta za šport.
gnx-71273

Javšnik Ljubica, Široka ulica 1, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico, št 17746.
gny-70947

Koller Ladislav, Staneta Rozmana 5, Mu-
rska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1051151.
gnv-70950

Koren Rok, Dobje 6/a, Bled, delovno
knjižico. gnd-71293

Korošec Marjan, Homec, Bolkova ulica
2/a, Radomlje, delovno knjižico.
gnd-71193

Kos Zdenko, Kajuhova 3, Slovenske Ko-
njice, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1034803. gnt-71077

Košir Lucija, Pot na Rovt 2, Žiri, študent-
sko izkaznico, št. 01099178, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gne-70842

Krištof Bernarda, Prešernova 4, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 21016160, izdala
FDV v Ljubljani. gnb-71245

Lampreht Herman, Kalohova 12, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 33342, izda-
la UE Maribor, leta 1977. m-2151

Marinšek Saša, Kidričeva 47/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 25006248, izdala
fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnf-71291

MIPO DOBOVA d.o.o., Mihalovec 53/b,
Dobova, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, št. 610770 z
dne 23. 12. 1997, izdano na ime Miroslav
Požar. gnb-71120

Mlačnik Srečko, Podgorje 99, Slovenj
Gradec, certifikat za prevoz nevarnega bla-
ga, št. 008815, izdalo MNZ RS 28. 10.
1996. m-2112

Mramor Janez, Polje cesta Xi/6, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-7425/94. gnq-71280

Pahole Jože, Bodrišna vas 1/a, Grobe-
lno, delovno knjižico, izdala UE Šmarje.
gns-71053

Panjan Irena, Cesta 1. maja 63, Kranj,
delovno knjižico. gnp-71256

Pinterič Franc, Bizeljska vas 6, Brežice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0118336. gnr-71304

Plavčak Milan, Sp. Hajdina 141, Hajdi-
na, delovno knjižico. gnt-71252

Pokrivač Stanko, Jastrebci 60, Kog, de-
lovno knjižico. gns-70878

Potokar Luka, Brilejeva ulica 9, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 25006276,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnl-70910

Primožič Barbara, Trdinova 33, Domža-
le, študentsko izkaznico, št. 13294, izdala
FDV v Ljubljani. gnt-71302

Prišel Ana, Trg revolucije 16, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 27004016, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnz-70871

Prosen Zvonko, Rakulk 26, Žiri, ADR
certifikat o strokovno usposobljenosti vozni-
ka motornih vozil za prevoz nevarnih snovi,
št. 004393, izdal MNZ RSlovenije.
gni-71238

Puhner Lilijana, Pod lipami 24, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18990143, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt-71127

Richter Ema, Kejžarjeva 37, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1011940. gno-71132

Richter Ema, Kejžarjeva 37, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1011940. gnr-71254

Slabe Sonja, Godešič 112, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 18000942, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne-70867

Stolica Zoran, Smaregljeva 33, Izola -
Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5546/00-98, VČ -
4859/99. gno-71257

SUROVINA d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, overjeno kopijo licence št.
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0010010 za vozilo TAM 130 T 11 B, z reg.
oznako MB Z5-029. gnx-70898

Škrabar Viktor, Nadole 17, Žetale, delo-
vno knjižico. gnl-70860

Škrjanec Damijana, Zgornje Duplje 49,
Duplje, delovno knjižico. gnd-71093

Šmalcelj Ivana, Ulica Mihaele Škapin 6,
Izola - Isola, potrdilo o statusu vojnega nasi-
lja 002807. gnk-71265

Špan Jože, Slavka Gruma 54, Novo me-
sto, potrdilo o statusu vojnega nasilja, št.
004611 izdano 5. 6. 1998. gnq-71305

Štebih Majda, Pršitinci 11, Sveti Tomaž,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0308145. gnx-70873

Štelcar Suzana, Vranji vrh 82, Sladki Vrh,
delovno knjižico, št. 1490. m-2138

Toplak Erika, Juršinci 21, Juršinci, delo-
vno knjižico. gnm-71159

Vavh Jože, Suhi vrh 11, Prevalje, štude-
ntsko izkaznico, št. 93493951. m-2137

Velagić Izet, Strmeckijeva ulica 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-70858

Volaš Ostoja, Cesta na Markovec 9, Ko-
per - Capodistria, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1014978.
gnp-71135

Zorc Nataša, Vrhniška 6, Brezovica pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
18970888, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gnk-71211

Živković Nikola, Frankopanska ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-70892

Žlindra Nataša, Verovškova ulica 45, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnz-71175
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Priporočamo

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
z uvodnimi pojasnili mag. Bojana Trnovška

IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA
z uvodnimi pojasnili Nine Gregori
Vladni predstavniki držav članic Evropske unije so določili, da je novi slovenski potni list bordo rdeče barve. V primerjavi z modrim, s
katerim slovenski državljani lahko potujejo po svetu do 5. avgusta 2002, ima novi potni list 25 zaščitnih elementov, vsi podatki o imetniku
potne listine, vključno s fotografijo in podpisom, pa so lasersko gravirani, tako da bo njihova zloraba bistveno težja kot s prvimi slovenskimi
potnimi listi.
To je le nekaj podatkov iz obširnih uvodnih pojasnil mag. Bojana Trnovška, ki je na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije
zadolžen za izvedbo projektov izdaje novih osebnih izkaznic in potnih listin. Osebni dokumenti in njihove posebnosti so prikazani tudi v
barvni prilogi, kjer so dvojezično predstavljeni tudi motivi, vtisnjeni na posamezne strani potnega lista.
Zakon o prijavi prebivališča je bil v uradnem listu objavljen februarja 2001, novosti pa podrobno predstavlja Nina Gregori, Uvodna
pojasnila zanimivo začenja z nizanjem podatkov o dvestoletni zgodovini evidentiranja prebivališča ljudi na slovenskih tleh.

Cena: 4482 SIT z DDV 10551

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
· IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA Štev. izvodov

· PREDPISI O UPRAVNEM SPORU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

PREDPISI O UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška · (druga dopolnjena izdaja)

Slovensko upravno sodišče deluje od leta 1998. Že kmalu po njegovi ustanovitvi se je tudi to specializirano sodišče spopadlo z enakimi
težavami kot sve drugo sodstvo. Zaostanki se kopičijo in leta 2000 je državni zbor s spremembami in dopolnitvami zakona omogočil
hitrejše reševanje sporov na teh sodiščih in hkrati nekoliko razbremenil Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
V drugi dopolnjeni izdaji avtor uvodnih pojasnil opozarja na novosti. Podrobneje pa razloži tudi institut upravnega spora in obseg sodnega
varstva

Cena: 1890 SIT 10555
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Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O PRAVNI POMOČIPREDPISI O PRAVNI POMOČIPREDPISI O PRAVNI POMOČIPREDPISI O PRAVNI POMOČIPREDPISI O PRAVNI POMOČI
IN ODIN ODIN ODIN ODIN ODVETNIŠTVETNIŠTVETNIŠTVETNIŠTVETNIŠTVUVUVUVUVU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O PRAVNI POMOČI
z uvodnimi pojasnili mag. Boštjana Tratarja

IN ODVETNIŠTVU
Septembra 2001 se je Slovenija zopet pridružila velikemu krogu sodobnih držav, ki svojim
prebivalcem ponovno zagotavljajo brezplačno pravno pomoč, če si zaradi finančnih zagat tega ne
morejo plačati sami. Obširna uvodna pojasnila, zasnovana kot učbenik o pravni pomoči, je k
zakonu o brezplačni pravni pomoči pripravil mag. Boštjan Tratar. Knjiga v Zbirki predpisov bo
vsebovala tudi vse podzakonske akte, ki jih je ob uveljavitvi zakona izdal minister za pravosodje.

Ker je minilo že nekaj let od izdaje predpisov o odvetništvu, so v drugem delu knjige objavljeni tudi:
prečiščeno besedilo zakona o odvetništvu in statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Knjigo pa
zaključuje stvarno kazalo k zakonu o brezplačni pravni pomoči.

Cena 4320 SIT z DDV 10566
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